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Az utolsó előtti fordulóban 
került sor a két éllovas talál-
kozójára, amely akár az őszi 
első hely sorsáról is dönthe-
tett. A vendég érdi csapat az 
első helyről várta a találkozót, 
míg az azonos pontszámmal, 
de rosszabb gólkülönbséggel a 
második helyen álló hazaiak a 
trónfosztás reményében várták 
a találkozót. Mindkét csapat-
ban meghatározó játékosok hiá-
nyoztak. Az érdieknél Kovács 
K., Aradi Cs., Havrán G. sérülés 
miatt, míg a hazaiaknál Hullám 
A. eltiltás miatt hiányzott a 
kezdő csapatból.

Bátran kezdte a találkozót az 
idegenben játszó Érd. Az első 
percekben Flórián Á. előbb 
szabadrúgásból, majd egy távo-
li lövéssel veszélyeztetett. Az 
utóbbinál a hazai kapus bravúr-
jára is szükség volt, hogy meg-
őrizze kapuját a góltól. Az első 
nagy gólhelyzet is a vendég-
csapat előtt adódott, de Nagy 

A. fejese a kapu felett hagyta 
el a játékteret. Az érdi roha-
mok végül eredménnyel jártak. 
A 10. percben Flórián végzett 
el egy sarokrúgást, beívelését 
Jakab Á. fejelte a hazai kapu-
ba. 0-1. Fellélegeztek a vendég-
szurkolók: megvan a vezetés, 
majd csak nyerünk egy gól-
lal, mint múlt héten Dorogon. 
Sajnos, gyorsan jött a válasz az 
érdi vezető gólra. A 13. perc-
ben a vendégjátékosok még a 
játékvezetővel vitatkoztak egy 
ítéleten, míg a hazaiak gyorsan 
elvégezték a megítélt szabad-
rúgást. A kapura lövést Kertész 
F. még kiütötte, de a labdára 
Kovács B. csapott le leggyor-
sabban, és a kapuba lőtte. 1-1. 
A két gyors gól után kiegyenlí-
tetté vált a csapatok küzdelme. 
A játék főleg a két tizenhatos 
között folyt, egyik csapat sem 
tudott fölényt kiharcolni. Az 
újabb gólhelyzetre közel fél 
órát kellett várni, de szeren-

csénkre az érdi kapus szögletre 
mentett.

A második félidőben tovább 
folytatódott az egyenlő erők 
küzdelme. Mindkét csapat győ-
zelemre játszott, szem előtt 
tartva a biztonságos védeke-
zést. A játékban benne volt az 
újabb gól lehetősége, de az is 
biztos volt, hogy aki gólt lő, 
meg is nyeri a mérkőzést. Erre 
előbb az érdi csapatnak volt 
meg a lehetősége. A 62. percben 
Megyeri R. beadásába Horváth 
S. robbant be, fejesét azonban 
a hazai kapus nagy bravúrral 
hárította. A félidő utolsó húsz 
percében a biai csapat minden 
erejét mozgósította a győztes 
gól megszerzésére. Többet bir-
tokolta a labdát a hazai együt-
tes, de a vendég védelem jól 
rombolta a próbálkozásaikat, és 
őrizte a számára kedvező ered-
ményt. Még az utolsó percek-
re is maradt izgalom mindkét 
kapu előtt, de újabb gól már 
nem született.

Nagy küzdelmet hozott a 
két éllovas találkozója. A pálya 
mérete (rövid és keskeny) és a 
talaj állapota nem tette lehető-
vé egyik csapat számára sem, 
hogy a színvonal megközelítse 
a küzdelem fokát. A helyzetéből 
adódóan a hazai csapat jobban 
alkalmazkodott a körülmények-
hez, de az érdiek nem először 
bizonyították, hogy helyén van 
a szívük. Nem érdemtelenül 
hozott el az Érd egy pontot a 
rivális otthonából, megőrizve a 
táblázat élén elfoglalt helyét. Az 
utolsó fordulóban az Érdi VSE-
nek saját kezében van a sorsa. 
A Gázmûvek elleni győzelem-
mel a csapat felteheti a koronát 
az őszi kitûnő szereplésre, és 

őszi bajnokként várhatja a tava-
szi folytatást.

Biatorbágy SE – Érdi VSE 
1-1 (1-1)
Biatorbágy, 300 néző
Vezette: Horváth Tibor
Érd: Kertész F. – Gróf A., Jakab 
Á., Nagy A., Füzy M. – Ország 
P. (Mészáros T.), Horváth S., 
Flórián Á. (Makituma N.), 
Megyeri R., Cservenka G. 
– Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Jakab Á.
Sárga lap: Füzy M., Gróf A., 
Jakab Á.
Jók: Kertész F., Jakab Á., 
Horváth S., Megyeri R.

Míg a vendégcsapat edzője 
örömmel nyugtázta az ered-
ményt, a hazaiak edzője csaló-
dottságának adott hangot.

Miskovicz Bálint (Érd):
– Nagy iramú, jó mérkőzést 

játszottunk. Úgy érzem, igaz-
ságos eredmény született, bár 
a hazaiak egyenlítő gólja előtt 
nekünk kellett volna bedobást 
kapni. Gratulálok a csapatnak 
taktikus, jó játékához.

Horváth Ferenc (Biatorbágy):
– Mindent megtettünk a győ-

zelemért. Kapufát rúgtunk és 
két gólt lőttünk. Aki nem tett 
meg mindent, ő lett a fősze-
replő.

A 15., utolsó fordulóban 
november 26-án szombaton egy 
órakor a bajnoki táblázat utolsó 
helyén álló Gázművek csapatát 
fogadják az érdiek az Ercsi úti 
Sportpályán. A mérkőzés után 
remélhetőleg az őszi bajnokot 
köszöntheti a közönség az Érdi 
VSE csapatában!

 Harmat Jenő

Biatorbágy SE – Érdi VSE 1-1 (1-1)

Döntetlen az éllovasok rangadóján

Flórián Á. (zöld mezben, 10-es számmal) pontrúgásai rendre veszélyt 
jelentettek
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Forró hangulat, telt ház a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központban. 
Itt járt, sõt repült egy bálna 
és egy kis madár, velük együtt 
pedig több száz rajongó. A 
Republic együttes kivételt tett, a 
sportcsarnokok után bevonult a 
kultúra házába. Az is meglepõ, 
hogy a Szepes befogadott egy 
rockbandát, de jól tette, lehet 
kulturáltan is ugrándozni a slá-
gerekre. Jól sikerült a koncert, 
amely elõtt bemutatkozott egy, 
fõleg érdi diákokból álló zene-
kar, a Zoom, megalapozva a 
hangulatot. A Zoom vezetõ éne-
kese, Boros Bálint, aki a Bolyai 

Általános Iskolában végzett, 
édesapja, Boros Csaba pedig a 
Republic basszusgitárosa…

 Aztán jött Cipõvel a népszerû 
együttes, hogy elõadják régi és 
legújabb számaikat. A 67-es út, 
a Ha itt lennél velem, a Repül a 
bálna és a többiek felforrósítot-
ták az amúgy is trópusi légkört. 
Majd két órán keresztül nyom-
ták a fiúk, a közönség alig akar-
ta leengedni õket a színpadról. 

A Republicnak most jelent 
meg a Miért, te bohóc vagy? 
címû CD-jük – ebbe is belehall-
gathattunk. 

 (temesi)

Érden koncertezett a Republic

Repült a bálna a Szepesben

Cipõ énekli a nagy slágereket

A rajongók is „repültek” 
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panoráma


