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Öt forduló után ötvenszázalékos 
eredménnyel (két győzelem, egy 
döntetlen, két vereség) a kilen-
cedik helyen álló vendégek hol 
bravúros győzelmet arattak, hol 
váratlan vereséget szenvedtek 
az előző fordulókban. A kérdés 
most az volt, hogy a mai mér-
kőzésen melyik arcát mutatja 
a megfiatalított, Sebők Vilmos 
(sokszoros válogatott játékos) 
által felkészített csapat. A hazai 
csapat egy házi rekord megdön-
tésére készült. Amióta ismét az 
NB III-ban játszik, a legnagyobb 
győzelmi sorozata öt mérkőzés 
volt a bajnoki rajtnál.   

Az érdi csapat kezdte a mér-
kőzést és néhány perces tapo-
gatódzó játék után felpörgött 
a játékuk. A vendégek még 
észbe sem kaptak és máris, hat 
perc alatt kétszer a kapujukban 
táncolt a labda. A 11. percben 
Havrán G. jobb oldali beadását 
Skita T. fejelte közelről a háló-
ba. 1-0. A vendégeknek idejük 
sem volt felocsúdni, amikor 
egy kapu előtti kavarodás után 
Nagy A. lőtte ki a jobb alsó sar-
kot. 2-0. A biztos vezetés birto-
kában magabiztosan játszott az 
érdi csapat, a vendégeknek esé-
lyük sem volt a gólszerzésre. 
Negyedóra békés játszadozás 
után ismét nagyobb sebességre 
kapcsolt a hazai gárda, egymás 
után harcolta ki a szögletrúgá-
sokat és nem is eredmény nél-
kül. A 35. percben Flórián Á. 
szögletét a védők gyûrûjében 
Havrán G. fejelte a kapuba. 
3-0. 

A második félidőre  kettős cse-
rét hajtott végre Sebők Vilmos, 
a vendégek edzője. Beállt 
Csintalan Cs., a „veterán” har-
cos (41 éves) és a néhány hete 
még az Újpestet erősítő, volt 
válogatott játékos, Tóth Norbert. 

A cserékkel feljavult a vendégek 
játéka, többször eljutottak az 
érdi kapuig, újabb gólt mégis a 
hazaiak értek el. A 67. percben 
egy gyors kontra támadás során 
Makutima-Mészáros-Makituma 
volt a labda útja – a védők csak 
szemmel tudták kísérni a gyors 
akciót – és az utóbbi játékos a 
kapus lába között lőtt a háló-
ba. 4-0. A vendégek dicséreté-
re legyen mondva, a négy gól 
sem szegte támadó kedvüket. 
Erőfeszítésüket végül siker 
koronázta. A 71. percben szög-
let után röviden szabadítottak 
fel a hazai védők, a labda Heller 
M. elé került, aki 16 méterről lőtt 
a léc alá. 4-1. A vendégek szépí-
tő gólja felbosszantotta a hazai 
játékosokat és néhány perc 
múlva ismét középkezdéshez 
állhattak  fel a csapatok. A 73.
percben baloldali akció után 
Makutima lőtte be a labdát a 
kapu elé, amelyre Skita érkezett 
jókor és a hálóba perdített. 5-1. 
A jelentős előny birtokában sem 
állt le az érdi csapat. Tetszetős, 
sőt, látványos támadások sorát 
vezette, de a kellő koncentrá-
ció hiánya miatt a helyzetek 
rendre kimaradtak, egészen a 
89. percig. Ekkor Skita T. bal-
oldali beadását Mészáros T. 14 
méterről kapásból továbbította 
a vendégek hálójába. 6-1. Talán 
ez volt a mérkőzés legszebb 
gólja.

A hazai csapat ilyen arányban 
is megérdemelten nyerte meg a 
találkozót. Az Érdi VSE továbbra 
is pontveszteség nélkül, négy 
pont előnnyel áll a Duna csoport 
táblázatának élén és magabizto-
san várhatja a következő két 
hét rangadóit az üldözőbolyba 
tartozó ESMTK (idegenben), 
majd a Százhalombattai (hazai 
pályán) találkozókat.
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Vezette: Balogh II. Péter
Érd: Kertész F. (Tóth N.) – Gróf 
A., Jakab Á., Aradi Cs., Kovács 
K. – Havrán G. (Cservenka 
G.), Flórián Á., Nagy A., Illyés 
G. (Mészáros T.) – Skita T., 
Makutima Noah.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Skita T.2, Nagy 
A., Havrán G., Makutima N., 
Mészáros T.
Sárga lap: Gróf A.,
Jók: Gróf A., Nagy A., Skita T., 
Makutima N.

 
Miskovicz Bálint, a hazaiak 

edzője a mérkőzés után nem 
fukarkodott a dicsérő szavak-
kal:

– Csapatom ismét nagyszerûen 
futballozott. Ha egy-két szitu-
ációban jobban döntünk, még 
nagyobb arányú is lehetett 
volna a győzelem. Játékosaim 
élvezték a mérkőzést, néhány 
helyzetben túl könnyedén is 
vették. Egy-két játékosom ismét 
parádésan futballozott.

Sebők Vilmos, a vendégek 
edzője érthetően az okokat 
kereste a súlyos vereségre:

– Egy bajnokesélyes csa-
pat ellen játszottunk. Úgy 
érzem, fiatal csapatunknak túl 
nagy falat volt a hazai gárda. 
Bosszantó hibákat követtünk 
el, ezeket az Érd könyörtelenül 
kihasználta.

A következő fordulóban, 2011. 
október 2-án vasárnap három 
órakor az ESMTK vendége lesz 
az érdi csapat, majd október 08-
án szombaton szintén három 
órakor a Százhalombatta csapa-
ta érkezik az Ercsi úti pályára.

  Harmat Jenő
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