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Urbán egy ziccert használt ki a négyből Fotó: Páti Nagy

Jobbak voltak a vendégek
Bodajk FC-Dunakanyar-Vác 1-3 (0-1)
^ Bodajk (bb) -

Nehéz ellenfél várt a 
bodajkiakra szomba
ton, hiszen a harma

dik helyezett Vác látogatott a 
Fejér megyeiekhez. A hazaiak
nál a rengeteg sérülés okozott 
fejfájást Zoran Kunticsnak. A 
mérkőzés előtt egyperces 
gyászszünettel emlékeztek Po- 
gács Attilára, a bodajkiak két 
hete elhunyt főrendezőjére. 

Bodajk, 350 néző. Vezette: 
Ábrahám. (Berki, Száraz). 
Bodajk: Kovács Z. -  Miklós- 
vári (Pleván), Kovács J., Ri- 
bi, Simkó -  Homonyik, Zsi- 
dai, Kecskés, Sipos -  Ur
bán, Olasz (Kozmor). Veze
tőedző: Zoran Kuntics.
Vác: Borszéki -  Koszora, 
Makrai, Udvari -  Babó -  
Rusvay, Bánföldi, Dudás, 
Hajdú -  Lakatos (Szatmári), 
Palásthy. Vezetőedző: Gyi- 
mesi László.

Enyhe váci mezőnyfölénnyel 
kezdődött a mérkőzés, a bodajki 
védőknek elsősorban a kiváló 
felépítéső Palásthyval és a két 
„futóval” Rusvayval és Hajdú
val. Az első komolyabb lehető
ség mégis a hazaiak előtt adó
dott, Sipos ment el a balszélen, 
beadásába Udvari lépett bele, 
akinek a lábáról a bal oldali ka
pufára pattant a labda. A 24.

percben a Vác szerzett vezetést 
Hajdú beadását Palásthy 13 mé
terről vágta a léc alá, 0-1. Mind
két csapat aktívan, sokat futva 
futballozott, az iramra és a küz
delemre nem lehetett panasz. A 
félidő utolsó percében Urbán 
állt szembe a kapussal, de jó 
helyzetből fölé emelt.

A fordulás után ismét Urbán 
egyenlíthetett volna, végigrobo
gott a váci térfélen, de 17 méter
ről a bal alsó sarok mellé lőtt. A 
60. percben aztán eldőlt a mér
kőzés, Babó bal oldali beívelé
sére Rusvay érkezett és fejelt 7 
méterről a kapuba, 0-2. Aztán 
megint Urbán vezette a kapusra 
a labdát, de ezúttal Borszékit ta
lálta el. A másik oldalon, a 67. 
percben Hajdú viszont nem hi
bázott fejjel Szatmári pontos be
adása után, 0-3. A hajrában is
mét csak a bodajkiaknak voltak 
lehetőségei, melyből egyet Ur
bán végre kihasznált, 14 méter
ről nagyszerűen lőtte ki a jobb 
felső sarkot, 1-3. Ez azonban 
csak szépségtapasznak volt 
elég, a rutinosabb, kiváló csapat 
benyomását keltő váciak meg
érdemelten nyerték meg az ösz- 
szecsapást. A Bodajk továbbra 
is gólínségben szenved, hiány
zik egy vérbeli befejező embej.

Vereség az utolsónál
A Dunaújváros csak a kapufákat találta el

< Hévíz (dh) -  Az 
utolsó helyezett 
Hévízhez látoga
tott a DFC.

Hévíz-Dunaújváros 
2-0 (1-0)
Hévíz, 500 néző. Jv.: Bog
nár Tamás (dr. Szabó P., 
Boda)
Hévíz: Szabó A .- Győré, 
Kütsön, Kónya (Pogacsics 
25.) -  Honfi (Vég 53.), Sza
bados, Czafit, Fonnyadt -  
Kresz, Horváth P. (Kalmár 
91.). Vezetőedző: Bán Ist
ván.
Dunaújváros: Sólyom -  
Riedl, Rátkai, Micsko, Pén
zes -  Kocsis, Szalai (Sze- 
pessy R. 58.), Tamási, Báló 
(Junior a szünetben) -  Kali
na, Hámori. Vezetőedző: 
Szepessy László.

A 43. percben Kresz remek 
labdát adott Horváth Péter elé, 
aki kicselezte a kapust és 10 mé
terről a kapu közepébe lőtt, 1-0. 
Az 56. percben Vég indította 
Fonnyadtot, akinek közeli, nagy

Ezúttal Kalina Tibor sem tu
dott gólt szerezni

lövését a kapus kiütötte, és 
Kresz egy lépésről a kapuba fe
jelt, 2-0. Hatalmas erővel roha
moztak az egyenlítésért a ven
dégek, s a 85. percben Junior 
révén két kapufát is lőttek, de ez 
kevésnek bizonyult.

Ez szép játék volt fiúk!
Détári példálódzott: FC Fehérvár-Nyíregyháza 5-3 (2-0)
Székesfehérvár (mj) -  Utó
lag már foghatják a fejüket 
azok, akik szombaton este 
kihagyták a sóstói NB l-es 
labdarúgó-mérkőzést. A ha-, 
zaiak időnként szépen és 
gólratörően játszottak, s ma
gabiztos győzelmükben a 
fiatal, saját nevelésű játéko
sok főszerepet játszottak.

^ Ma tovább folyta
tódik a stadion építé
se, miután az ehhez 
szükséges szerző
dést a közbeszerzési eljárás után 

aláírták. Erről még a szombati 
találkozó előtt Bozai István, a 
Sóstói Stadion Kft. ügyvezetője 
tájékoztatta a sajtó képviselőit.

Miközben a csapatok a beme
legítésre készülődtek, Viniczai 
Adám, a fehérváriak Veszprém
be kölcsönadott kapusa panasz
kodott: nyáron semmilyen kö
rülmények között nem tér vissza 
az NB Il-es csapathoz, hiszen 
több havi járandóságával adós a 
klub, s ezt társa, a szintén fehér
vári Harth István is elmondhatja 
magáról. Pedig ők mindent 
megtettek a veszprémi klub ér
dekében a mérkőzéseken...

Egy másik ismerős futballis
ta, Alex Alumona is felbukkant a 
folyosón: mint elmondta, pénte
ken érkezett vissza Moszkvá
ból, ahol egy klubnál naponta 
edzett, így a játékra készen áll. Vasas utolsó emberként buktatta Nagy Dánielt, de megúszta sárga lappal... Fotó: Gregority

Sóstói stadion, 1300 néző. 
vezette: Erdős (dr. Hegyi, 
Lászlai).
FC Fehérvár: Tudor 0 -  
Csizmadia 6, Fehér 5, Kut- 
tor 6, Vincze 6 -  Lattenstein 
7, Schwarcz 0, Zöld 5, Voicu 
0 -  Magasföldi 6, Győrök 7. 
Vezetőedző: Csertői Aurél. 
Nyíregyháza: Németh V. 5 -  
Tímár 5, Szatke 4, Ambrusz 
4, Vasas 4 -  Némedi 5, Min- 
czér 4, Geri 5, Sipos 4 -  Ke
nései Z. 6, Bárdi 4. Szakmai 
tanácsadó: Détári Lajos. 
Csere: Voicu helyett Nagy 
D. 8 (16. perc), Schwarcz he
lyett Fodor 6 (23.), Csizma
dia helyett Gévai (85.), illet
ve Sipos helyett Cipf 6 (23.), 
Bárdi helyett Nikolic 4 (30.), 
Minczér helyett Márton 5 (a 
szünetben).
Sárga lap: Nagy D., illetve 
Minczér, Ambrusz, Vasas. 
Szögletarány: 4:4 (2:1).

A 13. percben vezetéshez ju 
tott a hazai csapat: Voicu szépen 
szerelte Tímárt, majd Magasföl
dihez passzolt, tőle Vincze kapta 
a labdát, aki középre kanyarí- 
tott, s az érkező Győrök 5 méter
ről fejelt a kapuba, 1-0. Három 
perccel később, egy kényszerű 
csere történt a hazaiaknál, Voi
cu sántikált le a pályáról, s he
lyére Nagy Dani állt be.

-  Hátul, a jobb combizmon 
elszakadt, sajnos ebben a sze
zonban már nem léphetek pályá
ra -  mondta elkeseredve a talál
kozó után a fehérvári játékos.

Alig történt meg a csere, egy 
újabb kényszerű váltás történt 
a hazaiaknál: a 22. percben 
Schwarcz sántikált le a gyepről, 
őt Fodor Marcell váltotta. Mint 
kiderült, Schwarcznak a csípő
csontja sérült meg egy ütközés 
után. A 27. percben aztán eljött 
Nagy Dani régvárt pillanata: 
Magasföldi labdájával kiugrott,

majd a kapust is kicselezve, 7 
méterről lőtt a hálóba, 2-0.

Ez volt élete első NB I-es gól
ja, amit a mezét levéve ünnepelt, 
s ezért sárga lapot kapott.

-  Régóta terveztem, hogy 
ilyen lesz az első gólörömöm, 
ezért nem is bosszant a sárga lap
— mondta a találkozó után, a vé
gül duplán betaláló játékos.

Az első félidő hátralévő per
ceiben okosan és taktikusan ját
szottak a fehérváriak, de további 
találatot már nem szereztek.

Az 54. percben viszont igen, 
amikor ismét Magasföldi vará
zsolta a labdát, ezúttal Latten
stein elé, aki egy védőt kicselez
ve, Németh V. mellett 10 méter
ről pörgetett a hálóba, 3-0.

-  A végére egy kissé elfo
gyott a szufla, de már jobb ál
lapotban vagyok, mint korábban
-  mondta a gólszerző, akinek 
mint kiderült, egy arc üreg-gyul
ladás okozta a légzési problé
máját.

A 64. percben szépítettek a

vendégek, Márton labdáját Cipf 
10 méterről lőtte a kapuba, 3-1. 
Szinte azonnal érkezett a válasz, 
Győrök pazarul ugratta ki Na
gyot, aki előbb Szatkét, majd 
Németh Viktort kicselezve, 6 
méterről lőtt a hálóba, 4-1.

Ezt már nem bírta elviselni a 
nyíregyházi szurkolók marok
nyi tábora, s elhagyta a stadiont, 
így nem látták, amikor a 71. 
percben Győrök tette a labdát 
Lattensteinnek, aki jobbról a 
kapu elé berobbanó Kuttor elé 
ívelt, aki 3-4 méterről vágta a já
tékszert a kapuba, 5-1.

A 73. percben azért háborgott 
a közönség, mert Vasas utolsó 
emberként buktatta a villámlép
tű Nagyot, de megúszta sárga 
lappal az esetet. Aztán két, hazai 
védelmi kihagyás, így a 79. és a 
90. percben (igaz, ez utóbbi óri
ási les volt) Kenesei kétszer is 
betalált, s ezzel 5-3 lett a vége.

A 85. percben még újoncot 
avatott a Fehérvár, a 17 éves (!) 
Gévai Zsolt is pályára lépett.

Csertói Aurél, az FC Fehérvár vezetőed
zője: -  A mérkőzésen a csapat rengeteg hely
zetet dolgozott ki, s a kínálkozó lehetőségek 
közül öt gólt is szereztünk. Viszont a három 
bekapott találatot soknak tartom. A találkozó 
végére a hátsó alakzatunk egy kissé fellazult, 
de ettől függetlenül a játékosokkal, akik közel 
azonos teljesítményt nyújtottak, a látottak 
alapján elégedett vagyok.

Détári Lajos, a Nyíregyháza szakmai ta
nácsadója: -  Nagyon, de nagyon dühös va
gyok a játékosaim fehérvári teljesítménye 
miatt. Amelyik csapat bent akar maradni a ha
zai élvonalban, annak nem szabad úgy játsza
nia, mint ahogy azt mi tettük. Gratulálok a Fe
hérvárnak a győzelemhez, hiszen a fiatal já
tékosai megmutatták, hogyan kell futni, cse
lezni és futballozni egy bajnoki mérkőzésen.

AZ FCF LEGJOBBJA 
Vitathatatlan, hogy a ta

lálkozón Nagy Dániel nyúj
totta a legjobb teljesít
ményt. A fiatal játékosra 
méltán lehet büszke nagy
apja, az egykori edző Nagy 
László, hiszen unokája két 
gólt is lőtt, s a védők számá
ra tarthatatlan volt.

Bajnok a Debrecen
Miután az FTC 2-0-ra kika

pott Pécsen, a Békéscsaba ellen 
5-1-re győztes Debrecen lett az 
idei bajnok. További eredmé
nyek: Flonvéd-Újpest 1-1, Za- 
laegerszeg-Pápa 5-2, MTK- 
Kaposvár 0-0, Győr-Sopron 
1-0, Diósgyőr- Vasas 0-0.

A bajnokság állása:
1. DVSC 18 5 5 53-22 59
2. Győr 15 6 7 40-28 51
3. FTC 15 5 8 51-29 50
4. Újpest 1310 5 53-32 49
5. MTK 14 8 5 39-24 49
6. ZTE 12 5 11 44-40 41
7. Sopron 11 7 9 42-41 40
8. FC Fehérvár 11 8 9 42-34 38
9. Honvéd 10 5 13 37-56 35

10. Diósgyőr 10 4 14 37-42 34
11. Pécs 8 911 27-32 33
12. Vasas 10 216 32-45 32
13. Kaposvár 7 9 12 30-44 30
14. Pápa 7 615 39-44 27
15. Nyíregyháza 51013 37-57 25
16. Békéscsaba 4 717 24-57 15

Az MTK-tól 1, a Fehérvártól 
3, a B.Csabától 4 pont levonva.


