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Eld?lni látszik a bajnokság, hiszen a Gy?r simán kikapott a KTE otthonában, míg a DVSC hozta a kötelez?t
Diósgy?rben, így már öt pontra duzzadt a Hajdúságiak el?nye a tabellán.

Még sokba kerülhet a Honvédnak a paksi fiaskó
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MVM Paks - Budapest Honvéd 2-1 (1-0)
Vezette: Berke Balázs (Szpisják Zsolt, Medovarszki János)
Gólszerz?: Böde a 26., Kiss a 69., ill. Horváth a 49. percben
A mérk?zés els? húsz percében mindkét csapat veszélytelen volt kapura, majd a 26. percben némileg váratlanul
megszerezte a vezetést a Paks: Böde Dániel vezette a labdát a Honvéd térfelén, s miután senki sem lépett ki rá,
26 méterr?l a kapu jobb oldalába bombázott (1-0). A vendégek a fordulás után szépítettek, Délczeg Gergely
beadása után Horváth Adrián 4 méterr?l fejelt a léc alá (1-1). A 69. percben visszaszerezte el?nyét a Paks, Szabó
János bal oldali beadását követ?en a csereként beállt Kiss Tamás fejelt 8 méterr?l a jobb sarokba (2-1). A Honvéd
a hajrában fölényre tett szert, de az egyenlítés elmaradt, a paksiak megszerezték mindhárom pontot.
Az Újpest behúzta a kötelez?t
Újpest FC - Vasas 2-0 (0-0)
Vezette: Solymosi Péter (Albert István, Medovarszki János)
Gólszerz?: Vasiljevic a 49. (11-esb?l), Lipták a 65. percben
Az Újpest számára pechesen kezd?dött a mérk?zés, az els? tíz percben Kabát Pétert és Simon Krisztiánt is le
kellett cserélni sérülés miatt. Az els? félid?ben a kies? helyen álló Vasas valamivel veszélyesebben játszott, de
kapura tartó lövést egyik csapat sem tudott "produkálni". A második félid? elején vezetést szerzett az Újpest, a
Haris Mehmedagic kezezéséért megítélt büntet?t Dusan Vaslijevic váltotta gólra (1-0). A gól után nem sokkal a
Vasas is kezezésért kapott tizenegyest, Jusuf Dajic próbálkozását azonban Balajcza Szabolcs hárította. A 65.
percben növelték el?nyüket a hazaiak, egy szöglet után Lipták Zoltán l?tt 10 méterr?l a hálóba (2-0), góljával
kialakult a végeredmény.
Közel egy esztend? után gy?zött a ZTE
Lombard Pápa - ZTE FC 0-1 (0-1)
Vezette: Veizer Roland (Kelemen Attila, Horváth Róbert)
Gólszerz?: Pavicevic a 12. percben
A ZTE 25 bajnoki mérk?zést vívott meg nyeretlenül a szezonban, és az el?z? fordulóban már matematikai esélyét
is elveszítette a bennmaradás kiharcolására. A kiesés ténye talán felszabadította a zalaiakat, ugyanis Pápán
sikerült megszerezniük szezonbeli els? gy?zelmüket. A ZTE a 12. percben szerzett vezetést, ekkor Mladen Brkics
bal oldali beadása után Darko Pavicevic fejelt a jobb sarokba (0-1). A hazaiak csak a félid? végén tudtak néhány
alkalommal veszélyeztetni, de a szünetig az egyenlítés nem jött össze. A ZTE a második félid?ben is állta a hazai
rohamokat, ezzel meg?rizte el?nyét, és megnyerte az összecsapást.
Meg van a bentmaradás, leeresztett a Siófok
FGSZ Siófok - Haladás Sopron Bank 0-2 (0-0)
Vezette: Bölcskei Balázs (Berettyán Péter, Szalai Dániel)
Gólszerz?: Halmosi az 52., Oross a 81. percben
Az els? félid?ben egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni, a mez?nyjátékot egy-egy nagyobb lehet?ség
törte meg mindkét oldalon. Az 52. percben vezetéshez jutott, a Haladás, Radó András jobb oldali beadását
követ?en Halmosi Péter 6 méterr?l fejelt a hálóba (0-1). A 81. percben bebiztosítatta gy?zelmét a Haladás, Radó
beadását követ?en Oross Márton 11 méterr?l emelt a hálóba (0-2).
Menekül a Rákóczi
Kaposvári Rákóczi - MATIAS-PMFC 1-0 (0-0)
Vezette: Radványi Ádám (Demeter János, Kepe Arnold)
Gólszerz?: Balázs a 48. percben
Az els? félid? legnagyobb lehet?sége a pécsiek el?tt adódott, egy kontratámadás végén Regedei Csaba 10
méterr?l l?tt kapufát. A fordulás után a Rákóczi megszerezte a vezetést, Miroslav Grumics beadását követ?en
Balázs Benjámin érkezett jó ütemben, és 8 méterr?l a kapu közepébe l?tt (1-0). A pécsiek a második félid?ben is
l?ttek egy kapufát, ezúttal Bajzát Péter 15 méterr?l tévesztett cenitikkel célt. A lefújásig nem változott az eredmény,
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a hazaiak nagyon fontos három pontot szereztek, és eltávolodtak a kies? zónától.
Coulibaly ismét kett?t vágott - biztos DVSC siker
DVTK - DVSC-TEVA 0-2 (0-0)
Vezette: Szilasi Szabolcs (Lémon Oszkár, Takács Gábor)
Gólszerz?: Coulibaly az 56. (11-esb?l), Coulibaly a 80. percben
A veretlenül az élen álló DVSC az els? félid?ben nem tudott fölényt kialakítani Diósgy?rben, a játékrész
kiegyenlített, színvonalas futballt hozott. A fordulás után a DVTK több nagy helyzetet is kialakított, de ezek
kimaradtak, a DVSC pedig élt els? lehet?ségével, az Adamo Coulibaly elleni szabálytalanságért megítélt büntet?t a
sértett értékesítette (0-1). A hazaiak nem adták fel, közel jártak az egyenlítéshez, ám gólt ismét a DVSC szerzett, a
80. percben Coulibaly 16 méterr?l l?tt a léc alá (0-2).
Elúszni látszik a bajnokság
Kecskeméti TE - Gy?ri ETO FC 2–0
Vezette: Németh Ádám (Vámos Tibor, Farkas Balázs)
Gólszerz?: Lencse a 23. (11-esb?l), Lencse a 33. percben
A gy?riek már a meccs elején jelezték, hogy három pontért érkeztek Kecskemétre, de helyzeteikb?l nem lett gól. A
hazai csapat nem hibázta el legnagyobb lehet?ségét, a 23. percben a Lencse László elleni szabálytalanságért
megítélt büntet?t a sértett értékesítette (1-0). A 33. percben megduplázta el?nyét a KTE, Vladimir Djordjevic nagy
hibája után Lencse került helyzetbe, a támadó közelr?l nem hibázott (2-0). A második félid?ben az ETO mindent
megtett a gólszerzés érdekében, de Antal Botond, a hazaiak kapusa remek napot fogott ki, és több bravúrt is
bemutatva meg?rizte kapuját a góltól, három ponthoz segítve csapatát.
Magabiztos Vidi siker
Videoton - Ferencváros 2-0
Vezette: Fábián Mihály (dr. Varga Zsolt, Márkus Tamás)
Gólszerz?: Nikolics a 67., Mitrovics (11-esb?l) a 78. percben
Az els? negyedóra után fokozatosan átvette az irányítást a Videoton, és jókora fölényt alakított ki, a jól védekez?
Ferencváros azonban állta a sarat, és az els? félid?t kihúzta kapott gól nélkül. A fordulás után állandósult a hazai
fölény, a Fradi erejéb?l csak a védekezésre futotta. A 67. percig jól zárt a vendégek védelme, ekkor azonban
megszületett az els? fehérvári találat, egy lepattanó labdát Gyurcsó Ádám szerzett meg, jól hozta játékba Nikolics
Nemanját, aki a kapu bal sarkába l?tt (1-0). A 78. percben büntet?höz jutottak a hazaiak, a Torghelle Sándor elleni
szabálytalanságért megítélt 11-est Nikola Mitrovics értékesítette (2-0), beállítva a végeredményt.
A forduló képe:
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