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A bajnoki  táblázat  második 
helyét elfoglaló és még a bajno
ki  címről  sem  lemondó magló
diak otthonába látogatott az Érdi 
VSE csapata,  amely  tavasszal 
egyre eredményesebb és  szem
re  is  tetszetős  játékkal  rukkolt 
elő.  Ha  csak  a  tavaszi  eredmé
nyeket  vesszük  alapul,  akkor 
az érdi gárda a második legtöbb 
pontot szerezte a csoportjában, 
így  joggal  reménykedtek  a  csa
patot  elkísérő  szurkolók,  hogy 
Maglódról sem kell üres kézzel 
távozni a vendég érdieknek.
Hazai  rohamokkal  kezdődött 

a  találkozó.  A maglódiak  nagy 
elszántsággal  vetették  magu
kat  a  küzdelembe,  jelezvén, 
komolyan  gondolják  a  bajnoki 
cím  elnyerését,  és  tudják,  hogy 
ennek  érdekében  valamennyi 
hátralevő  mérkőzést  meg  kell 
nyerniük.  A vendégek  nehezen 
állták  a  rohamokat,  különösen 
a  gyors  hazai  szélsők  elfutásai 
és  beadásai  jelentettek  egyre 
nagyobb  gondot  védelmüknek. 
A nagy  nyomásnak  sokáig  nem 
is  tudott  ellenállni  az  érdi  csa
pat. A 12. percben szabadrúgás

hoz  jutottak  a  hazaiak.  A kapu 
elé  ívelt  labdát  a  védők  közül 
kilépő  Pozder  a  léc  alá  emelte. 
10.  A gól  után  is  a  maglódiak 
játszottak  fölényben,  sorra  ala
kították  ki  helyzeteiket,  és  csak 
a  csatáraik  pontatlanságának 
köszönhető, hogy nem növelték 
előnyüket. Az érdi csapat beszo
rult  a  saját  térfelére,  és  lehető
sége  sem  volt,  hogy  akár  egy 
ellentámadással  veszélyeztesse 
a  hazai  kaput.  A vendégcsapat 
középpályás sora meg sem köze
lítette  az  elmúlt  heti  nagyszerû 
játékát.  A megszerzett  labdát 
nem tudták megtartani, a  táma
dók  részére  semmi  támogatást 
nem tudtak adni. Így örülhettek 
a szerencsének és a hazai csatá
rok pontatlanságának, hogy több
gólos  maglódi  vezetés  helyett 
csak egygólos hátránnyal zárták 
az első félidőt.
A második  félidőre  egy  egé

szen  más  felfogásban  játszó 
érdi  együttes  jött  ki  a  gyep
re.  A vendégek  megpróbálták 
a  kezdeményezést  magukhoz 
ragadni, és egyre több támadást 
vezettek. Bár az első gólhelyzet 

a  hazaiak  előtt  adódott,  az  57. 
percben Ország  akár  az  egyen
lítést  is megszerezhette volna a 
vendégeknek.  Az  átszervezett 
érdi csapat a félidő ezen szaka
szában  már  egyenlő  partnere 
volt  a  hazaiaknak,  így  egy  jó 
iramú,  változatos,  küzdelmes 
mérkőzésnek  voltak  szemtanúi 
a  nézők.  A maglódiaknak  több 
alkalmuk  is  volt  a  mérkőzés 
eldöntésére, de a meccslabdákat 
hol  Kertész  hárította  bravúrral, 
hol a hazai csatárok rontották el 
az adódó lehetőségeiket.
A kihagyott  helyzetek  után  a 

hazaiak  megpróbáltak  csak  az 
előny megtartására  ügyelni,  így 
az egyre  inkább erőnléti  fölény
be kerülő érdiek újult rohamokat 
indítottak az egy pont megszer
zéséért. A vendéglátók beszorul
tak  a  saját  kapujuk  elé,  és  csak 
idő kérdése volt, mikor születik 
meg az egyenlítés. Erre egészen 
a  90.  percig  kellett  várni;  ekkor 
Cservenka  beadását  Skita  lőtte 
közelről a kapuba.11.
Az  érdi  csapat  főleg  az  első 

félidőben  nem  tudta  megismé
telni a múlt heti jó játékát, de a 

második  játékrészben  mutatott 
küzdeni  tudásával  nem  érdem
telenül vitt el egy pontot a mag
lódiak otthonából. Ezzel a dön
tetlennel  továbbra  is  megvan 
az esély, hogy az érdi gárda az 
élmezőnyben végezzen.
 

Maglódi TC–Érdi VSE 1-1 
(1-0)
Maglód, 150 néző
Vezette: Pákolicz Á.
Érd: Kertész F. – Gróf A. 
(Herczog Gy.), Nagy A., 
Horváth S., Kovács K. – Ország 
P., Süveges G. (Havrán G.), 
Flórián Á. (Cservenka G.), 
Megyeri R., Németh G. – Skita 
T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Skita T.
Sárga lap: Flórián Á., Németh 
G., Kovács K.
Jók: Kertész F., Nagy A., 
Németh G., Skita T.
 
A mérkőzés  után  meg

könnyebbülten  nyilatkozott 
Miskovicz  Bálint,  az  érdiek 
edzője:
– Az első félidő harmatgyenge 

Maglódi TC–Érdi VSE 1-1 (1-0 )

Ellentétes félidõk

játéka  után  a  második  félidő
ben szerkezetet váltottunk. Úgy 
érzem,  megérdemelten  hoz
tuk  el  az  egy  pontot.  Egykét 
játékosom  szemléletváltása  is 
kellett,  hogy  eredményesebbek 
legyünk,  és  ez  nagyon  fontos 
volt a sikerhez.
A hazaiak  edzője,  Vízteleki 

János  a  kihagyott  helyzetek 
miatt kesergett:
– Két ellentétes félidőt láttunk. 

Az első félidőben a Maglód ját
szott  fölényben,  a  másodikban 
feljött  az  Érd.  Kétszer,  három

szor  is  lehetőségünk volt, hogy 
eldöntsük  a  mérkőzést,  de 
nem  éltünk  a  lehetőségekkel. 
A vendégek kihasználták a hos
szabbításban  adódó  lehetősé
güket,  és  így  pontot  raboltak. 
Gratulálok az Érdnek.
A következő  fordulóban 

május 14én szombaton fél ötkor 
a  Dunaharaszti  MTK  csapata 
lesz vendég az Ercsi úti pályán, 
majd  május  22én  vasárnap  öt 
órakor  Budafokon  szerepel  az 
érdi csapat. 
  Harmat Jenő

Focitoborzó
Az Érdi VSE labdarúgó-szakosztálya toborzót hirdet újonnan induló korosztályokban  
a labdarúgást szerető és játszani akaró fiatalok részére.

1999–2000-ben születettek  –   érdeklődni lehet Versits Zsolt edzőnél,  
telefon: 06-20-394-0467

2005–2006-ben születettek   –  érdeklődni lehet Horváth Sándor edzőnél, 
telefon: 06-20-366-1067

További információk: Ercsi úti sportpálya: 23-365-649
Az edzések időpontja: kedd, csütörtök, péntek 16.00
A továbbiakban minden korosztályba várják a futballozni szerető fiatalokat a fenti 
időpontban a sportpályán.

Nagy küzdelem folyt a csapatok között
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Fontos telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltóság 105

Rendőrség 107

Érdi Polgárőrség 06-23/374-459 
 06-30/621-2596

Érdi Rendőrkapitányság 06-23/365-007

Közterület-felügyelet 06-80/204-571

Érd Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal 06-23/365-132

 Meghívó
az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésére

Az ülés helye: Érd, Alsó u. 3. (Polgárok Háza)
Az ülés kezdetének időpontja: 2011. május 23. 18.00 óra

Napirendi pontok :
1.   Beszámoló a legutóbbi küldöttgyűlés óta végzett tevékenységről
2.  A társulat 2010. évi mérlege és beszámolója
3.  A társulat 2011. évi költségvetése
4.  Könyvvizsgáló választása
5.  Alapszabály-módosítás
6.  Tájékoztató a beruházási projekt előrehaladásáról
7.  Egyebek

Amennyiben a meghirdetett időpontban az ülés nem lesz határozat-
képes, változatlan napirenddel és helyszínen 2011. május 30-án 18.00 
órától hívjuk össze.  

    Szabó Béla s. k. elnök


