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Az élmezőnybe tartó Soroksár 
csapata látogatott Érdre az elmúlt 
fordulóban. A mérkőzés külön-
leges érdekességét az jelentette, 
hogy ősszel az érdi csapat az 
egyetlen vereségét Soroksáron 
szenvedte el. A vendégek ismét 
győzelmi reményekkel érkez-
tek, hiszen céljuk az ötödik hely 
megszerzése, és ehhez pont 
vagy pontok megszerzése az 
Érd ellen létszükséglet volt. Az 
érdi csapatból hét közben hár-
man – Aradi Cs., Flórián Á. és 
Ivacs G. – az amatőr bajnokság 
döntőjében léptek pályára, kér-
déses volt, mennyire pihenték 
ki a mérkőzés fáradalmait.

Mindkét csapat óvatosan 
kezdett, a kapuk sokáig nem 
forogtak veszélyben. Az első 
gólszerzési lehetőség a vendé-
gek előtt adódott, azonban a 
védők mögé bejátszott labdát 
a soroksári csatár gólhelyzet-
ben a kapu mellé gurította. 
A vendégek mezőnyben ponto-
sabban játszották meg a lab-
dát, ezzel labdabirtoklásban a 
hazai csapat fölé nőttek, de a 
kapu előterében már nem volt 
átütőerő a játékukban. A hazai 
csapat játékába a mérkőzésnek 
ebben a szakaszában sok hiba 
csúszott, a csatárok nem kaptak 
használható labdákat, így a ven-
dégkapu egyáltalán nem forgott 
veszélyben. 

Váratlanul, szinte a semmiből 
jött a vezető hazai gól. A 41. 
percben Mészáros jobb oldalról 
ívelte át a labdát a kapu elé, és a 
nagyszerûen érkező Horváth S. 
kapásból vágta a hálóba. 1-0.

Eseménydúsabban kezdődött 
a második félidő. A vendégek a 
hátrány birtokában feladták az 
addigi zártabb védekezésüket, 
és megpróbálták legalább egali-

zálni az eredményt. A nyitottabb 
soroksári védekezés miatt a 
hazai csatárok is már többször 
eljutottak a vendégek kapujáig, 
sőt egy ilyen helyzetet követően 
újabb gólt értek el. Az 57. perc-
ben Mészáros tört be a vendég-
csapat tizenhatosán belülre, ahol 
csak szabálytalanul tudták meg-
állítani. A megítélt tizenegyest 
Flórián Á. biztos lábbal érté-
kesítette. 2-0. A második hazai 
gól megfogta a vendégcsapatot, 
játékába egyre több hiba csú-
szott, a kapu előterében pedig 
rendkívül pontatlanul céloztak. 
A kétgólos előny birtokában 
már az érdi csapat sem erőltette 
az újabb gólszerzést, előnyét 
biztosan őrizve gyûjtötte be az 
igen fontos három pontot.

A mérkőzés színvonalát és 
iramát tekintve is elmaradt a 
várakozástól. A túlzott óva-
tosság mindkét csapat játé-
kára rányomta a bélyegét. 
A bajnokság vége felé köze-
ledve minden pontnak megnő 
a jelentősége. Az érdi csapat 
mérkőzésről mérkőzésre győ-
zelmi kényszer alatt játszik, 
nem hibázhat, míg ellenfeleinek 
egyre kevesebb lehetőségük 
marad a javításra, hogy kitûzött 
céljaikat elérjék.

 
Érdi VSE – Soroksár SC Kft. 
2-0 (1-0)
Érd, 200 néző
Vezette: Bíró Roland
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Aradi Cs., Kovács K., Riba 
D. – Mészáros T. (Gróf A.), 
Horváth S., Havrán G., Flórán 
Á. (Horváth L.), Ivacs G., 
(Cservenka G.) – Skita T.
Vezetőedző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Horváth S., Flórián Á.
Sárga lap: Ország P., Kovács K.

Érdi VSE – Soroksár SC Kft. 2-0 (1-0)

Sikeres visszavágó  

Jók: Horváth S., Ország P., 
Havrán G.

A hazaiak edzője elsősorban 
a három pontnak örült, míg a 
vendégcsapat edzője az elma-
radt siker miatt kesergett.

Miskovicz Bálint (Érd): A mai 
mérkőzésen gyengén futballoz-
tunk. A leglényegesebb, úgy 
vélem, a három pont megszer-
zése volt, és ez sikerült. Egy 
olyan csapatot győztünk le, 
amelyet amióta Érden vagyok, 
még nem sikerült egyszer sem 
legyőznünk. Az utolsó hat for-
dulóban ennél jobb játékra 
lesz szükségünk, hogy az élen 
tudjunk maradni. A mai mér-

kőzésen is korrekt játékvezetést 
láthattunk.

Váczi Dénes (Soroksár): Nem 
érdemeltünk vereséget. Igaz, a 
listavezető otthonában léptünk 
pályára. Mindkét félidőben 
mezőnyfölényben játszottunk, 
többet birtokoltuk a labdát. 
Sajnos hibáink ismét kiütköztek. 
Ha pedig gólt nem tudunk rúgni, 
mérkőzést sem tudunk nyerni. 
Gratulálok a hazai csapatnak.

A következő fordulóban, 
május 12-én szombaton öt óra-
kor Budafokon játszik az Érdi 
VSE, majd egy héttel később, 
május 19-én szombaton öt óra-
kor a III. Ker. csapatát fogadják 
az Ercsi úti sportpályán.

 Harmat Jenő

Támadásban a zöld mezes érdiek
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