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A bajnoki  táblázat  15.  helyén 
szerénykedő,  eddig  mindössze 
egy  győzelmet  begyûjtő  buda-
foki labdarúgók látogattak ezút-
tal  az  Ercsi  útra.  A papírforma 
ennek  alapján  sima  hazai  győ-
zelmet  ígért,  még  akkor  is,  ha 
a  vendéglátók  az  elmúlt  héten 
Soroksáron megtorpantak. 
A várakozásnak  megfelelően 

az  érdi  csapat  ragadta  magá-
hoz a kezdeményezést, és sorra 
vezette  rohamait  a  vendégek 

kapuja  ellen.  A fiatalokból  álló 
vendég  együttes  az  első  per-
cekben  még  hősiesen  állta  az 
érdi  rohamokat,  de  a  16.  perc-
ben  már  kénytelen  volt  kapi-
tulálni.  Ország P. futott  el  a 
jobb szélen. Beadását a vendég 
védők között Skita T.  legurítot-
ta  Makitumanak,  aki  a  kapu 
közepébe  lőtt.  1-0. Továbbra  is 
a hazai csapat uralta a játékot, a 
két  szélen  vezetett  gyors  táma-
dásaikkal  rendre  a  budafoki 

védelem  mögé  tudtak  kerülni, 
és csak  idő kérdése volt, mikor 
szereznek  újabb  gólt.  A 32.
percben ez meg is történt. Skita 
T.  vette  észre,  hogy  a  vendég 
kapus kinn áll a kapuból, és egy 
nagyszerû  emeléssel  a  kapus 
felett  megszerezte  a  második 
hazai  gólt.  2-0.  Állandósult  a 
hazai  fölény,  az  érdi  középpá-
lyások – Horváth S. és Flórián Á. 
– sorra jól indították a két gyors 
hazai  szélsőt,  akiknek  beadá-

sai  rendre  veszélyt  jelentettek 
a vendégek kapujára. Egy ilyen 
gyors indításból növelte előnyét 
az  érdi  csapat.  A 42.  percben 
Flórián  Á.  ívelte  fel  a  labdát 
Skita  T.-nak,  aki  biztos  lábbal 
lőtt a kapuba. 3-0. 
Eldőlni  látszott  a  mérkőzés 

a  hazai  csapat  javára,  a  kérdés 
csak  az  volt:  a  vendégek  beáll-
nak védekezni, hogy minél keve-
sebb góllal megússzák a mérkő-
zést,  vagy  felvállalják  továbbra 
is  a  nyílt  játékot,  és  ezzel  egy 
nagy  vereséget  kockáztatnak. 
A budafokiak az utóbbit válasz-
tották. Bár az első gólhelyzetek 
a  hazaiak  előtt  adódtak,  a  ven-
dégek  az  55.  percben  szépíteni 
tudtak.  Szögletrúgást  követő-
en Markovics  csúsztatta  meg  a 
labdát,  amely  a  kapufát  érintve 
jutott  a  hálóba.  3-1. Hamar  jött 
az  érdi  válasz:  az  57.percben 
Flórián  szögletét Aradi Cs.  bel-
sővel  helyezte  a  jobb  kapufa 
mellett  a  hálóba.  4-1.  Továbbra 
is nagy kedvvel  játszott a hazai 
támadó  szekció,  amelynek 
újabb  gól  lett  az  eredménye. 
A 72.  percben Skita T.  elcsípett 
egy vendég hazaadást, majd gól-
helyzetben  önzetlenül  tovább 
passzolta a labdát Mészárosnak, 
aki  a  kapu  közepébe  gurított. 
5-1. Ezután váratlanul ismét szé-
pítéshez  jutott  a  vendégcsapat. 
A 86. percben egy ártatlan hely-
zetben  Ikpefan kezére pattant a 
labda a 16-oson belül. A megítélt 
11-est  Markovics  értékesítette. 
5-2.  Hogy  a  mérkőzés  ne  ven-
dég góllal fejeződjön be, arról a 
nagyszerû napot kifogó Skita T. 
gondoskodott. A 87. percben egy 
hosszú előre ívelést fordulásból, 
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Hatot rúgott az Érdi VSE

Jakab Á. veszélyezteti a vendégek kapuját
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Nehezen ment a vendég védelem

kapásból  lőtt  a  vendégek kapu-
jába, megszerezve  ezzel  a mér-
kőzés legszebb gólját is. 6-2.
Ezen a mérkőzésen nem volt 

egy  súlycsoportban  a  két  csa-
pat.  A hazaiak  rendre megbon-
tották  a  budafokiak  védelmét, 
és  nagyobb  koncentrációval 
akár  nagyobb  különbségû  győ-
zelmet  is bezsebelhettek volna. 
A következő fordulóban a sereg-
hajtó  III.  Kerülethez  látogat  az 
érdi  csapat.  Elbizakodottságra 
semmi ok, hiszen az edzőváltás 
után  álló  kerületiek  az  utóbbi 
két  mérkőzésüket  csak  1-0-ra 
veszítették  el.  Mindenesetre  a 
Budafok  ellen  elért  győzelem-
mel  az  érdi  gárda  őrzi  harma-
dik helyét a bajnoki táblázaton, 
tapadva az első két helyezettre, 
míg az üldöző boly egyre inkább 
leszakad az élen állóktól.
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A hazaiak mestere, Miskovicz 
Bálint a meccs után nem fukar-
kodott a dicsérő szavakkal:
–  Úgy  érzem,  sikerült  hely-

rehozni  a  múlt  heti  kisiklást. 
Nagyszerûen  játszott  a  csapat, 
és  ami  lényeges,  gólerősek  is 
voltunk.  Kötelező  győzelem 
volt, ami mindig a legnehezebb, 
de a csapatom a bajnokság eleji 
formáját játszotta és ilyen arány-
ban is megérdemelten nyert.
A vendégcsapat  edzője, 

Schróth Lajos  ennél  lényegesen 
rövidebben nyilatkozott:
– Gratulálok az Érdnek.
A következő fordulóban októ-

ber 29-én szombaton fél három-
kor  a  III.  Kerület  látja  vendé-
gül  az  érdieket,  majd  novem-
ber  5-én  szombaton  fél  kettő-
kor  a  Sárisáp  csapata  látogat 
a  VSE otthonába.  A találkozó 
a  dobogós  hely  szempontjából 
nagyon fontos, úgyhogy ezúttal 
is  érdemes  kilátogatni  az  Ercsi 
úti pályára.
   Harmat Jenő
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