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A honi bajnokság 4. fordulója b?velkedett izgalmakban. Három mérk?zés is az utolsó utánni percekben d?lt el,
kétgólos hátrányból gy?zött a címvéd?, derbit és edz?t veszített a Ferencváros. Íme a forduló eseményei!

Kecskeméti TE-Kaposvári Rákóczi 1-2 (1-1)
Kecskemét, 2500 néz?, v.: Oláh G.
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gólszerz?k: Sós (15.), illetve Vrucina (4., 50.)
sárga lap: Mohl (78.), illetve Vrucina (69.), Hajdúch (82.), Okuka (91.), Zámbó (93.)
Gyorsan vezetéshez jutott a Kaposvár, és néhány perccel kés?bb Oláh révén növelhette volna el?nyét, de a
támadó hibázott. Ezt követ?en a Kecskemét vette át a játék irányítását, és a félid? derekán egyenlített is.
A Kaposvár, ahogyan az els? játékrészt, úgy a második félid?t is gyors góllal kezdte, ezúttal is Vrucina volt
eredményes. A Kecskemétnek így futnia kellett az eredmény után, ám ha túljutottak is a vendégek véd?in, akkor
általában Hajdúch kapus állta útjukat. Az eredmény a hajrában sem változott, így Prukner László csapata
mindhárom pontot hazavitte.
Haladás Sopron Bank-Diósgy?ri VTK 0-0
Szombathely, 5000 néz?, v.: Kassai
sárga lap: Fehér Z. (44.), Nagy G. (86.), illetve Gosztonyi (21.), Vági (22.), Gohér (54.), Elek (64.), Seydi (74.),
Abdouraman (91.)
A DVTK kezdte jobban a mérk?zést, ám negyedóra elteltével a Haladás is aktivizálta magát, lendületes támadásai
nyomán egyre több helyzet alakult ki Rybansky kapuja el?tt. Lüktet? volt a meccs, a nagy meleg ellenére élvezetes
els? 45 percet produkáltak a csapatok.
A szünet után is folytatódott a jó iramú játék, de szinte felbillent a pálya, akkora fölényben futballozott a Haladás.
Ebben a periódusban azonban már kevesebb helyzetet alakítottak ki a zöld-fehérek, és miután ezek is kimaradtak,
gól nélkül zárult az összecsapás.
PMFC-Matias - DVSC-TEVA 2-3 (0-0)
Pécs, 2500 néz?, V: Andó-Szabó
gólszerz?k: Okoronkwo (47.), Krejci (63.), illetve Coulibaly (70.-11-esb?l, 75., 79.)
sárga lap: Okoronkwo (40.), Akassou (62.), illetve Nagy Z. (43.), Rezes (44.), Bouadla (58.), Szakály P. (73.),
Spitzmüller (90.)
A mérk?zés el?tt köszöntötték az Újmecsekaljai Stadionban Módos Pétert, a szigetváriak olimpiai bronzérmes
kötöttfogású birkózóját. Elbert Gábor, a PMFC cégvezet?je gratulált a kezd?körben a baranyai sportolónak, aki
kés?bb elvégezte a kezd?rúgást. Módos ezt megel?z?en, kora délután már szül?városában, Szigetváron is
ünneplésben részesült, el?bb a városházán fogadást adtak a tiszteletére, majd a helyi sportcsarnokban a szurkolók
találkozhattak vele.
A mérk?zésen a jól küzd?, er?szakos Pécs meglepte az els? félid?ben a Debrecent, több helyzetet is kidolgozott,
igaz, azokat akkor még kihagyta.
A szünet után a gyors két pécsi gól sem volt elég a hazai gy?zelemhez, mert 0-2-r?l fordított a Debrecen. A hazai
csapat nem érdemelt vereséget.
FGSZ Siófok-Gy?ri ETO FC 2-3 (1-1)
Siófok, 2000 néz?, V: Fábián
gólszerz?k: Dajic (2.), Nyári (87.), illetve Varga R. (22.), Kamber (56., 90.)
sárga lap: Kecskés (42.), Pál (61.), Molnár M. (81.), illetve Lang (58.), Svec (80.)
Az els? félid?ben Lang hibáját kihasználva gyorsan vezetéshez jutott a Siófok, ám a folytatás egyértelm? gy?ri
fölényt hozott, ennek eredményeként Varga R. egyenlíteni tudott.
A második játékrészben is a vendégek akarata érvényesült, akik egy szabadrúgás utáni Kamber-góllal meg is
fordították a mérk?zés állását. A hajrában a siófokiak jobb oldali szögletet követ?en egyenlítettek az ex-gy?ri Nyári
találatával, és már úgy t?nt, döntetlennel fejez?dik be a mérk?zés, a Gy?r azonban a rendes játékid? utolsó
percében harmadszor is betalált - Kamber labdája épphogy átcsorgott a gólvonalon -, ezzel megszerezte a három
pontot.
A vendégcsapat, amely a mérk?zés nagy részében jobban futballozott, egymást követ?en ötödször nyert a
balatoniak ellen élvonalbeli mérk?zésen.

Budapest Honvéd-MVM Paks 3-3 (1-3)
Bozsik Stadion, 2000 néz?, v.: Solymosi
gólszerz?k: Zivanovic (16.), Vernes (62.), Délczeg (66.), illetve Kiss T. (6.), Simon A. (36.), Sipeki (45.)
sárga lap: Délczeg (34.), Zivanovic (74.), illetve Fiola (54.), Sipeki (61.)
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A jó iramú els? félid?ben az els? helyzetb?l gólt szereztek a vendégek. Ezt követ?en a Honvéd játszott fölényben, s
hamar egyenlített, s?t a vezetést is megszerezhette volna, de a keresztléc kisegítette a Paksot, amely a szünetig
hátralév? id?ben újabb két lövéséb?l két gól szerzett. A kispestieknél Kemenes Szabolcs négymeccses eltiltása
miatt debütáló kapus Czuczi bemutatkozása így nem sikerült jól.
A folytatásban a kispestiek nagy er?ket mozgósítottak, beszorították a riválisukat, s ennek az lett az eredménye,
hogy a második játékrész derekára ledolgozták kétgólos hátrányukat. A meccs végén is a Honvéd támadott,
mindent megtett, hogy meg?rizze százszázalékos mérlegét, de els?sorban Pokorni bravúrjai révén a vendégek
elkerülték a vereséget.
Lombard Pápa Termál FC-MTK Budapest 0-2 (0-0)
Pápa, 1500 néz?, V: Vad II
gólszerz?k: Nikházi (83.), Hidvégi (92.)
sárga lap: Dlusztus (39.), Maróti (74.), Szabó O. (90.), illetve Vadnai (88.)
A vendégcsapat veszélyesen kezdte a mérk?zést, majd uralta az els? harminc percet. A hazai együttes f?leg
ellentámadásokkal próbálkozott, és egy kapufáig jutott.
A második félid?ben többet kezdeményezett a Pápa, de az MTK kihasznált egy védelmi hibát, és megszerezte a
vezetést. Ezt követ?en kitámadott a hazai alakulat, az MTK pedig élt az ebb?l adódó újabb lehet?séggel.

Videoton FC-Egri FC 2-1 (0-0)
Székesfehérvár, 1500 néz?, v.: Veizer
gólszerz?k: Torghelle (87.), Nikolics (92., 11-esb?l), illetve Koós (56.)
sárga lap: Oliveira (23.), Tóth B. (40.), Caneira (93.), illetve Hamouz (5.), Pisanjuk (27.), Koós (67.), Preklet (82.)

Semmit nem bízott a véletlenre a Videoton FC, a pályaválasztói jogot felcserélve legjobb összeállításában, az els?
hazai gy?zelem megszerzésének reményében fogadta az újonc Egri FC együttesét. A hazaiak azonban sokáig
mégsem veszélyeztették az egri kaput, a fehérvári támadások lassúak és körülményesek voltak. A vendégek
ráadásul többször is labdát szereztek a bal oldalon, melyekb?l megindulhattak volna, de többnyire még a
beadásokig sem jutottak el. Az els? félid?ben szinte egykapuzó Videoton átlövéseivel sem ért célt, így gól nélkül
vonultak pihen?re a csapatok.
Fordulás után sokat változott a játék képe. A szervezetten futballozó Egri FC egy kontrából igencsak meglepte a
Videotont, és ha nincsenek Bozovic kapus bravúrjai, növelhette volna el?nyét. A fehérváriak újabb támadók játékba
állításával próbálkoztak, de az átüt? er? továbbra is hiányzott a hazai csapatból. Aztán a mérk?zés utolsó öt
percében a Videoton némi szerencsével ugyan, de megfordította az eredményt, s így megszerezte els? hazai
gy?zelmét.
Újpest FC-Ferencvárosi TC 2-1 (1-0)
Szusza Ferenc Stadion, 10 000 néz?, v.: Bognár
gólszerz?k: Kabát (28.), Tshibuabua (94.), illetve Orosz M. (90.)
sárga lap: Christ (59.), Remili (69.), Stanisavljevic (89.), illetve Sváb (26.), Cukic (34.)
A mérk?zés el?tt ünnepélyesen köszöntötték az újpestiek londoni olimpikonjai közül az ötödik helyezett
cselgáncsozó Karakas Hedviget, az aranyérmes kajakozó Dombi Rudolfot, valamint a szintén els? helyezett
tornász Berki Krisztiánt. Az Újpest és a Ferencváros szurkolói az ?si rivalizálás ellenére most együtt ünnepeltek, és
egy-egy transzparenssel köszöntötték az említett sportolókat. Wintermantel Zsolt, a IV. kerület polgármestere
Dombit és Berkit díszpolgári címre terjesztette fel.
Az els? félid? eleje mez?nyjátékkal telt, az egyhangúságot csak egy-egy ígéretesnek t?n? kapura lövési kísérlet
törte meg. Húsz perc után megélénkült a játék, és az el?refelé addig is aktívabb, gyakorlatilag három támadóval
játszó házigazda megszerezte a vezetést Kabát Péter révén. A folytatásban is szinte kizárólag a vendégek térfelén
zajlott a játék, nem látszott, hogy három forduló után az FTC veretlen, az Újpest pedig nyeretlen. Nagy ziccerek
mindkét oldalon adódtak, ám a szünetig újabb gól nem született.
Labdabirtoklásban a Ferencváros felülmúlta ellenfelét a második félid? els? részében, de ez veszélyes kapura
lövésekben, helyzetekben nem mutatkozott meg. A hazaiak a biztonságos játékra törekedtek, a korábbi három
helyett már csak egy embert hagytak elöl. Az Újpest-szurkolók perceken keresztül pirotechnikai eszközök
bevetésével zavarták a játékot, de a játékvezet? nem állította meg a mérk?zést. AZ FTC-nél véd? helyett is támadó
érkezett a pályára, a játék képe alapján érett is a vendégcsapat egyenlítése, amelyre egészen a 90. percig kellett
várni, amikor Orosz Márk egy gyönyör? szabadrúgásból volt eredményes. Ekkor úgy t?nt, a tavaszi végeredmény
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ismétl?dik meg, és igazságos döntetlen születik, de az utolsó másodpercben a belga-kongói Bavon Tshibuabua
megszerezte a gy?zelmet jelent? második gólt az Újpestnek.
A hazai szurkolók a lefújás után 15 percig felállva ünnepelték kedvenceiket.
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