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Két veretlen, a bajnokságban 
eddig jól szereplő labdarúgó 
csapat találkozójára került sor 
a hét végén Pesterzsébeten. 
A hazaiak három győzelem-
mel és három döntetlennel a 
negyedik helyet foglalták el a 
táblázaton a forduló előtt, míg 
a vendég érdiek a 93 NB III-as 
együttes közül egyedül marad-
tak hibátlanok hat forduló után 
és magabiztosan vezetik a Duna 
csoport bajnoki táblázatát.

A mérkőzés elején a vendég 
érdiek ragadták magukhoz 
a kezdeményezést és az első 
veszélyes helyzet is a hazai 
kapu előtt alakult ki. A hazaiak 
fokozatosan átvették a mér-
kőzés irányítását, míg a ven-
dégcsapat játékába egyre több 
hiba csúszott. Az érdiek egyre 
inkább átadták a kezdemé-
nyezést az erzsébetieknek és 
ekkor úgy tûnt, az egy ponttal 
is megelégednének a vendégek. 
A hazai csapatot az is segítette, 
hogy a fizikai fölényben lévő 
érdi védőkről lepattanó hazai 
csatárok javára sorra ítélte a 
játékvezető a szabadrúgásokat, 
míg az érdi védők szorgalmasan 
gyûjtötték a sárga lapokat. Az 
érdiek visszafogott játéka végül 
megbosszulta magát. A hazai 
csapat a 40. percben egy táma-
dást követően Szokolczai gyors 
elfutása, majd 16 méterről 
leadott nagyszerû lövése folytán 
megszerezte a vezetést. 1-0.

A második félidő első hely-

zete ismét az érdi csapat előtt 
adódott, de Havrán kecseg-
tető helyzetben mellé fejelt. 
A visszafogott játékot látva 
Miskovicz Bálint, az érdiek 
edzője több cserét is végre-
hajtott, ami meg is hozta az 
eredményt. Feljavult a vendég-
csapat játéka, míg a hazaiak 
egyre inkább az egygólos előny 
megőrzésére koncentráltak. Az 
érdiek fölénye hamarosan góllá 
ért: a 75. percben Mészáros 
ívelt egy szabadrúgást a kapu 
elé. A hazai kapus csak rövi-
den tudta kiöklözni a labdát, 
amelyet Skita ballal lőtt a kapu-
ba. 1-1. Továbbra is az érdiek 
rohamoztak többet és egy kis 
szerencsével akár a győzelmet 
is megszerezhették volna, de 
Jakab közeli lövése a felső lécről 
pattant a mezőnybe. Mindkét 
csapat továbbra is győzelemre 
játszott, így az utolsó percig 
küzdelmes mérkőzést láthatott 
a szépszámú nézősereg, bár a 
győzelmet már egyik csapatnak 
sem sikerült kivívnia.

Egyik legnehezebb idegenbeli 
fellépésén van túl az érdi csapat, 
amely nem tudta megismétel-
ni az előző fordulók nagyszerû 
játékát, de egy nagyszerû soro-
zat után, veretlenségét megőriz-
ve továbbra is vezeti a bajnoki 
táblázatot.

 
ESMTK–Érdi VSE 1-1 (1-0)
Pesterzsébet, 400 néző
Érd: Kertész F. – Gróf A., 

Jakab Á., Aradi Cs., Kovács K. 
– Havrán G. (Ország P.), Nagy 
A., Flórián Á. (Cservenka G.), 
Mészáros T. – Makutima N. 
(Füzy M.), Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Skita T.
Sárga lap: Jakab Á., Havrán G., 
Nagy A., Aradi Cs.
Jók: Csak a második félidő 
alapján: Aradi Cs., Gróf A., 
Mészáros T., Skita T. 

 
A két edző közel egyfor-

mán ítélte meg a találkozót. 
Miskovicz Bálint szerint:

– Két ellentétes félidőt láthat-
tak a nézők. Az első félidőben 
az ESMTK, a másodikban mi irá-
nyítottuk a játékot. Nagyon sok 
energiát mozgósítottunk, hogy 
megmaradjon veretlenségünk. 
A II. félidő alapján teljesen 
rászolgáltunk a pontszerzésre.

Turi György (ESMTK) így látta 
a mérkőzést:

– Az első félidőben mutatott 
játékunk alapján több gólos 
előnnyel kellett volna pihenőre 
térni. A II. félidőben beszorított 
minket az Érd, de a kontráink-
ban benne volt a gólszerzés 
lehetősége.

A következő fordulóban, 
október 8-án szombaton három 
órakor a nagy rivális, a Száz-
halombattai LK csapata jön az 
Ercsi úti pályára, október 15-én, 
szombaton pedig fél háromkor a 
Soroksár SC csapatához utaznak 
az érdiek.  Harmat Jenő
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Továbbra is veretlenül

Makituma elõl ment a hazaiak kapusa
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Érdi védõk gyûrûjében a hazaiak csatára


