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Ismét nehéz mérkőzés várt az 
érdi csapatra a hét végén. Nem 
kisebb ellenfél lépett pályára 
Érden, mint a tavalyi bajnokság 
Mátra csoportjának második 
helyezettje (az FTC II. mögött 
lett második) és az idei bajnok-
ság egyik legnagyobb esélyese. 
A vendégek nem titkolják, hogy 
egyértelmûen a bajnokságra 
törnek, és már jelenleg is a táb-
lázat második helyét foglalják 
el. Ezzel a fordulóval a bajnok-
ság egyharmadán vannak túl a 
csapatok, így messze van még 
a vége és még sok minden tör-
ténhet. 

Ebben bízhatnak az érdi játé-
kosok és szurkolók is, mivel az 
eddigi szereplés bizony elma-
radt a várakozástól. A jelenleg 
nyolcadik helyet elfoglaló haza-
iakat továbbra sem kerüli el a 

sérüléshullám. A szezon elején 
Csorba Péter volt kénytelen 
kihagyni számos fordulót, majd 
Megyeri Roland sérült meg, a 
hétvégi fordulót pedig a legjobb 
formában játszó Jakab Árpád, 
Flórián Ádám és Gróf András 
kénytelen a pályán kívül töl-
teni. 

A vendéglátók így aztán erő-
sen felforgatott összeállításban 
léptek pályára az esélyesebb 
Maglód ellen. A nagyobb tudást 
és tapasztalatot a hazai csapat a 
lelkesedésével igyekezett ellen-
súlyozni. Az első kapuralövést 
is csak negyedóra után láthat-
ták a szurkolók, és azt is a ven-
dégek részéről. A mezőnyben 
nagy küzdelem folyt, mind-
két csapat főleg a biztonságos 
védekezésre helyezte a hang-
súlyt. A kapuk ritkán forogtak 

veszélyben. A hazaiakat dicsé-
ri, hogy nem mondtak le a gól-
szerzésről, de próbálkozásaikat 
nem kísérte szerencse. Németh 
és Csorba lövése mellé ment, 
míg Süveges lövését szögletre 
mentette a vendégek kapusa. 
A hazaiak portása sem tétlen-
kedett, két alkalommal is veszé-
lyes lövést kellett ártalmatla-
nítania.

A második félidőben az érdi 
csapat kezdett bátrabban, bár 
látszott, hogy ezen a mérkő-
zésen egy gól fog dönteni. Aki 
ezt megszerzi, azé a három 
pont. Az 56. percben váratla-
nul létszámfölénybe került a 
hazai csapat. Egy vendégjátékos 
beszólt a játékvezetőnek, aki 
azonnal piros lapot mutatott fel. 
Felcsillant a remény a győzelem 
kiharcolására, amely néhány 
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Egygólos mérkõzés

A 2030 Egyesület egy furgonnyi 
papírt ajánlott fel a Tállya utcai 
Óvoda javára. A Plakátszüret 
alkalmával összegyûlt újrahasz-
nosítható hulladékot október 
19-én, kedden adták át az óvoda 
vezetőjének.

A 2030 Egyesület több zsák-
nyi plakátot gyûjtött be az 
önkormányzati választások óta. 
Az eleinte pusztán a város meg-
tisztításáért folyt akció felaján-
lással zárult: miután az egye-
sületi tagok értesültek a Tállya 
utcai óvodában zajló folyamatos 
papírgyûjtésről, egy furgonnyi 
papírt ajándékoztak az intéz-
ménynek. Az egyesület az októ-
beri Plakátszüret során felhal-
mozott nagyobb mennyiségû 
papírral az óvodai élet sikeres 
mûködéséhez kívánt hozzájá-
rulni. A nagyságrendileg 5000 
forintos felajánlás mellett a 
tagok készségfejlesztő játékok-
kal is kedveskedtek a gyerme-
keknek. Csengeri Attila, a 2030 
Egyesület alelnöke elmond-
ta: az akcióval a környezettu-
datos életmódot is szeretnék 
népszerûsíteni.

A Tállya utcai óvodában köz-
ponti ügy a hulladékok újrahasz-
nosítása, az intézményben évek 

óta folyamatos a papírgyûjtés. 
A szülők és a nevelők által 
közösen összegyûjtött vegyes 
papírt háromhavonta szállít-
ják el az ország egyik vezető 
hulladékhasznosító társaságá-
hoz. A papírgyûjtésből befolyt 
összeget – amely alkalmanként 
akár 10-15 ezer forintot is jelent 
– pályázati pénzek önrészének 
kiegészítésére, felújítási mun-
kálatokra, új óvodai készségfej-
lesztő eszközökre, illetve játé-
kokra fordítják. A Tállya utcai 
óvoda ritkán részesül hasonló 
felajánlásban. 

– Nagyon jól jön, mert a költ-
ségvetésünket ki tudjuk egészí-
teni és udvari játékokra, ábrá-
zolási eszközökre költjük – nyi-
latkozta az érdi Újságnak Linke 
Róbertné tagóvoda-vezető.

A Tállya utcai óvoda prog-
ramja a környezettudatos neve-
lést helyezi a középpontba. 
A pedagógusok nagy hangsúlyt 
fektetnek az egészséges élet-
módra nevelésre. A szelektív 
hulladékgyûjtés, a környezeti 
elemek – a föld, a levegő, a víz 
– tisztaságának ápolása minden-
napos téma a foglalkozásokon. 
„Pici óvoda vagyunk, de szeret-
nénk sokat adni a gyerekeknek.” 
– mondta Linke Róbertné.

A 2030 Egyesület folytatja 
gyûjtését a vörösiszap-káro-
sultak javára. A tagok eddig 
már két segélyszállítmányt jut-
tattak el az iszapkatasztrófa 
áldozatainak: egy alkalommal 
Ajka városát, másik alkalom-
mal Devecser lakóit segítették 
az Érden összegyûjtött adomá-
nyokkal. Jelenleg elsősorban 
háztartási gépeket (tûzhelyet, 
hûtőt, mikrohullámú sütőt), 
tartós élelmiszereket gyûjtenek, 
de bármilyen más felajánlást 
szívesen fogadnak a jó szándé-
kú adakozóktól. Kapcsolat: 00 
36/30 342 6855, 2030egyesu-
let@gmail.com.

 Kovács Renáta

Papírból játékok

perc múlva el is szállt. A 61. 
percben ugyanis a hazai térfél 
közepén eladtak az érdiek egy 
labdát és a vendégek azonnal 
büntettek. 0-1.

A gólt követően a maglódi 
csapat még inkább a bizton-
ságos védekezésre helyezte a 
hangsúlyt, a támadások vezeté-
séről szinte teljesen lemondott. 
Így nagyobb terület jutott a játék 
szervezésére a hazai csapatnak. 
Többször volt gólszerzési lehe-
tőségük is az érdi játékosoknak, 
de Kovács, Horváth, Csorba és 
Zsigmond kapuralövései rend-
re a kapu mellett hagyták el a 
pályát.

Sajnos, ismét egy olyan mér-
kőzésen kapott ki az Érd, ahol a 
játék alapján a döntetlent meg-
érdemelte volna. Sajnos, lövé-
sek pontatlansága és a soroza-
tosan elkövetett egyéni védelmi 
hibák megfosztották a csapatott 
a pontszerzéstől.

Nincs könnyû helyzetben 
Miskovicz Bálint vezetőedző. 
A következő fordulóban szintén 
nehéz mérkőzés vár a csapat-
ra Dunaharasztiban. A sérültek 
várhatóan továbbra sem áll-
hatnak rendelkezésére, így a 
gyengébb teljesítményt nyújtó 
játékosok pihentetésére sincs 
nagyon lehetőség.
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Érd: Szabó G. – Szauter I.., 
Horváth S., Horváth L., Kovács 
K. – Herczog Gy. (Megyeri R.) 
Süveges G. Huber B.), Németh 
G., Drozdik D. (Zsigmond L.)-
Csorba P., Cservenka G.
Edző: Miskovicz Bálint
Sárga lap: Szabó G.

 
A hazaiak edzője, Miskovicz 

Bálint a gyenge támadójáték 
miatt kesergett:

– Amíg nem fogunk gólt lőni, 
nem fogunk meccset nyerni. 
Góllövő kerestetik.

A vendégek edzője, Nahóczky 
Attila elégedetten nyilatkozott:

– Kiegyenlített mérkőzésen a 
kiállítás után nagyot küzdött a 
csapat, és ezzel nyertünk. Úgy 
tûnik, idegenben kellene min-
dig játszanunk. Sok sikert kívá-
nunk az Érdnek a továbbiakban, 
reméljük, minket is segítenek a 
győzelmekkel.

A következő fordulóban, 
október 31-én vasárnap fél ket-
tőkor Dunaharasztiban játsza-
nak az érdiek, majd november 
hatodikán szombaton szintén 
fél kettőkor a Budafok csapatát 
fogadják az Ercsi úti pályán.

 Harmat Jenő

Nagy küzdelem folyt a labdáért – fehér mezben a hazai csapat
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A gyermekek csoportonként egy-egy 
készségfejlesztõ játékot is kaptak

Az egyesület egy furgonnyi papírral érkezett az óvodába
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