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Az els? két helyezett biztosan hozta a kötelez? házi feladatokat, így maradt közöttük a két pont különbség. A
DVTK és a Pécs az új edz?kkel nem találja önmagát, míg a Fradi legy?zte a tavasszal nagyszer? teljesítményt
nyújtó KTE csapatát.

Kispesti stoptábla a balatonpartiaknak
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Budapest Honvéd - FGSZ Siófok 3-1 (0-0)
Vezette: Veizer Roland (Kis Zoltán, Szpisják Zsolt)
Gólszerz?: Lovric az 50., Ivancsics a 71., Faggyas a 79., ill. Simon a 84. percben
Az els? félid?ben az utóbbi öt bajnokijukon négy gy?zelmet és egy döntetlent elér? vendégek irányították a játékot,
legnagyobb helyzetüket a 27. percben alakították ki, ekkor Nyári Tibor a lécre fejelte a labdát. A második
játékrészre alaposan feljavult a Honvéd játéka, és az 50. percben meg is született az els? hazai gól, Marko Vicovic
bal oldalról ívelt középre, az érkez? Ivan Lovric pedig 7 méterr?l a bal sarokba fejelt (1-0). A 71. percben
megduplázta el?nyét a Honvéd, Ivancsics Gellért vállalkozott távoli lövésre, és 22 méterr?l a jobb sarokba
bombázott (2-0). A 79. percben végleg eld?lt a meccs, Ribánszki László próbált tisztázni a kiugró Délczeg Gergely
el?l, de felszabadítása rövidre sikerült, Faggyas Milán csapott le a labdára és 16 méterr?l a léc alá l?tt (3-0). A 84.
percben szépített a Siófok, Haraszti Zsolt jobb oldali beadása után Simon Attila 8 méterr?l talált a hálóba (3-1),
beállítva a végeredményt.
Egerszegi búcsú botránnyal
ZTE FC - Videoton 0-2 (0-1)
Vezette: Oláh Gábor (Farkas Balázs, Butkai Zsolt)
Gólszerz?: Nikolics a 37. (11-esb?l), Gosztonyi a 73. percben
Kiállítva: Vaskó a 69., ill. Jahic a 36., Bogunovic a 36. percben
A mérk?zés els? félidejében a Videotonnak volt több helyzete, a ZTE legnagyobb lehet?sége a 32. percben alakult
ki, ekkor Mladen Brkic fejese után Tomás Tujvelnek kellett nagyot védenie. A 36. percben - kezezés miatt büntet?höz jutott a Videoton, az esetnél a játékvezet? két vehemensen reklamáló zalai labdarúgónak, Milan
Bogunovicnak és Safet Jahicnak is piros lapot mutatott fel. A 11-est Nikolics Nemanja gólra váltotta (0-1). Kett?s
emberel?nyben a vendégek medd? fölényben játszottak, majd a 69. percben a Videoton is megfogyatkozott, Vaskó
Tamás jutott a kiállítás sorsára. A 73. percben Milan Peric fejesét követ?en Vlaszák Géza csak kiütni tudta a
labdát, az érkez? Gosztonyi András pedig közelr?l a hálóba passzolt (0-2), bebiztosítva a címvéd? sikerét.
Vereségével a Zalaegerszeg már nem kerülheti el a kiesést, a Videoton pedig harcban maradt a bajnoki címért.
Gyepes sem segített - értékes pápai pontszerzés
Vasas - Lombard Pápa 1-1 (1-1)
Vezette: Kassai Viktor (Kispál Róbert, Ring György)
Gólszerz?: Görgényi a 20., ill. Farkas (11-esb?l) a 27. percben
A Vasas és a Pápa kiesési rangadóján mindkét csapat számára kulcsfontosságú volt a pontszerzés, a rosszabb
helyzetben lév? hazaiak már a döntetlennel sem nagyon lettek volna kisegítve. Ennek megfelel?en a Vasas kezdett
némi fölényben, és a 20. percben gólt is sikerült szereznie, Jusuf Dajic el?l röviden próbáltak felszabadítani a
véd?k, a labda Görgényi Dávid elé került, aki 15 méterr?l a jobb sarokba helyezett (1-0). A pápaiak hét perccel
kés?bb egyenlítettek, a Seye buktatásáért megítélt büntet?t Farkas Attila értékesítette (1-1). A második félid?ben a
Lombard el?tt adódtak nagyobb lehet?ségek, ezek azonban kimaradtak, így döntetlennel zárult az összecsapás.
Hrepka-dupla döntött
PMFC-MATIAS - Paksi FC 1-2 (0-0)
Vezette: Bognár Tamás (Lémon Oszkár, Viszokai László)
Gólszerz?: Bajzát a 67., ill. Hrepka az 52., Hrepka a 70. percben
A pécsiek egy lesgóllal kezdték a meccset, majd az övék volt a félid? legnagyobb lehet?sége is, de az els? 45
percet gólnélküli döntetlennél fújta le a játékvezet?. A fordulás után a Paks szerzett vezetést, Szatmári Lóránd
indításával Hrepka Ádám tört kapura, majd 13 méterr?l a kapu jobb sarkába helyezett (0-1). A 67. percben Fr?hlich
Roland labdáját Bajzát Péter vette át mellel, majd 5 méterr?l a kapuba l?tt (1-1). A 70. percben egy védelmi
kihagyást használt ki a Paks, Hrepka Ádám 12 méterr?l l?tt az üres kapuba (1-2), beállítva a végeredményt.
Hali - UTE két jóbarát, együtt harcol issza borát...
Haladás Sopron Bank - Újpest FC 1-1 (1-0)
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Vezette: Szilasi Szabolcs (ifj. Tóth Vencel, Takács Gábor)
Gólszerz?: Kenesei a 13., ill. Balogh a 80. percben
Kiállítva: Rajczi Péter a 92. percben
A Haladás lendületesen kezdte a meccset, és a 13. percben megszerezte a vezetést is, Nagy Dániel néhány csel
után középre passzolt, Kenesei Krisztián 6 méterr?l kapura l?tt, a labda a keresztlécr?l pattant a gólvonal mögé
(1-0). A folytatásban visszavettek a hazaiak, az Újpest így átvette az irányítást, helyzetekig azonban nem jutott el.
A második félid?ben sok volt az apró szabálytalanság, kevés volt a gólszerzési lehet?ség, csak a hajrához
közeledve élénkült meg a játék. A 80. percben az Újpest egyenlített, egy kontra során Simon Krisztián futott el a
jobbszélen, visszapasszolt Balogh Balázsnak, aki 8 méterr?l l?tt a kapu közepébe (1-1). A 92. percben Rajczi Péter
megkapta második sárgáját, de a Haladásnak már nem volt ideje arra, hogy gólra váltsa az emberel?nyt,
döntetlennel ért véget a találkozó.
Sima hazai gy?zelem - botrányos sajtótájékoztató
Gy?ri ETO - DVTK 2-0 (0-0)
Vezette: Farkas Ádám (Kelemen Attila, ifj. Varga Gábor)
Gólszerz?: Strestik az 54., Ahjupera a 88. percben
Kiállítva: Sekour a 42., Gohér a 80. percben
Az els? félid?ben kevés emlékezetes esemény történt a pályán, a legfontosabb momentumot a 42. percben
jegyeztük fel, ekkor Youssef Sekour piros lapot kapott kakaskodásért. A fordulás után 8 perc alatt kihasználta az
emberel?nyt az ETO, az 54. percben Marek Strestik 25 méteres lövését követ?en úgy t?nt, Ivan Rados védeni tud,
de a labda kicsúszott a kezéb?l, és a jobb sarokban kötött ki (1-0). A 80. percben a néhány másodperccel
korábban beállt Gohér Gerg? kapott piros lapot egy rossz ütem? becsúszást követ?en. A gy?riek a 88. percben
bebiztosították gy?zelmüket, Jarmo Ahjupera 12 méterr?l l?tt a hálóba (2-0).
Most nem hibázott a Loki
DVSC-TEVA - Kaposvári Rákóczi 3-0 (3-0)
Vezette: Vad II István (Vámos Tibor, Albert István)
Gólszerz?: Korhut a 7., Meyé a 28., Bouadla a 36. percben
Kiállítva: Korhut a 90. percben
Nem sokáig bírta a hazaiak nyomását a Kaposvár, a 7. percben Korhut Mihály iramodott meg a bal oldalon, majd
Selim Bouadlához játszott, akit?l hamarosan visszakapta a labdát, a befejezése pedig tökéletesre sikeredett, 12
méterr?l, ballal a jobb fels? sarokba bombázott (1-0). A 28. percben Szakály Péter adott be jobbról, Roguy Meyé
pedig 5 méterr?l a jobb sarokba fejelt (2-0). A 36. percben már három gól volt a hazai el?ny, Bouadla 19 méterr?l,
szabadrúgásból csavart a bal fels? sarokba(3-0). A debreceniek a második félid?ben magabiztosan ?rizték a
háromgólos vezetést, s?t, helyzeteik alapján növelhették volna is azt. Gól azonban már nem született, a hazaiak
egyedül annak nem örülhettek, hogy a 90. percben Korhut piros lapot kapott.
Gy?zelem Simon Tibor emlékére
Ferencváros - Kecskeméti TE 2-1 (2-0)
Vezette: Solymosi Péter (Medovarszki János, Horváth Róbert)
Gólszerz?: Simic az 1., Grúz a 32., ill. Litsingi a 47. percben
Kiállítva: Sváb a 80., ill. Pekár a 70. percben
A Ferencváros már az 1. percben vezetést szerzett, Sváb Dániel bal oldali beadását követ?en Beliczky Gerg? fejelt
a lécre, a kipattanóra Marko Simic érkezett, és közelr?l a kapuba bólintott (1-0). A folytatásban is az történt a
pályán, amit a Ferencváros eltervezett, a hazaiak a 32. percben növelték is az el?nyüket, Juha Hakola
szabadrúgását követ?en Grúz Tamás csúsztatott 5 méterr?l a jobb alsó sarokba (2-0). A második félid? is góllal
kezd?dött, de ezúttal a Kecskemét örülhetett, a 47. percben Bertus Lajos ívelt a kapu elé, Francis Litsingi jól
érkezett, és a kapu jobb sarkába fejelt (2-1). A 70. percben a frissen beállt Pekár László kapott piros lapot, majd a
80. percben a hazaiak is megfogyatkoztak, Sváb állt ki második sárgával. A hajrában a vendégek sokat tettek az
egyenlítésért, de mindhiába, a Fradi megtartotta el?nyét, és otthon tartotta a három pontot.
A forduló képe:
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