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Ismét nehéz mérkőzés várt az 
érdiekre. A közvetlen élbolyba 
tartozó Dunaharaszti csapatát 
látták vendégül, és ellenük az 
elmúlt években rendre szoros 
eredményt hozó, presztízs csa-
tákat vívtak, váltakozó sikerrel. 
A vendégek a dobogóért száll-
tak harcba, a hazai csapat pedig 
továbbra is meg akarja szerezni 
az ötödik-hatodik helyezés vala-
melyikét, így mindkét együt-
tes számára fontos volt a pont-
szerzés.

Óvatosan kezdett mindkét 
csapat, egymás taktikáját igye-
keztek kilesni, majd a hazaiak 
egyre bátrabb támadó játékot 
mutattak be. Nem volt benne a 
játékban a gól, de a harasztiak 
egy szöglet után Ughy fejesével 
megszerezték a vezetést. 0-1. 
A gól után az érdi csapat nagy 
erőfeszítéseket tett az egyenlí-
tésért, de az átadásokba rendre 
hiba csúszott, így támadásaik 
nem jelentettek veszélyt a ven-
dégek kapujára. A hazaiak nagy 
akarásának következményeként 
a védelem túlzottan kinyílt, és 
ez meg is bosszulta magát. A 26. 
percben a középpályán eladták 
a labdát, a fellazult védelemmel 
szemben két támadó vezette a 
labdát egy védővel szemben, 
és Mészáros nem hibázott. 0-2. 
Továbbra is támadásban maradt 
a hazai csapat. A Megyeri sérü-
lése miatt pályára lépő Havrán 
43. percben leadott szép lövését 
a vendég kapus csak bravúrral 
tudta hárítani. A beívelt szögle-
tet Horváth S. fejelte a kapuba. 
1-2. 

A szünetben sérülés miatt 
már a második cseréjét kellett 
végrehajtania Miskovicz Bálint 
érdi edzőnek. Alig kezdődött 
el a játék, a vendégek kerültek 
gólhelyzetbe, és a hárításához 

a hazai kapus bravúrján kívül 
szerencse is kellett. A kimaradt 
vendég helyzet után az érdiek 
kerültek mezőnyfölénybe, de 
hiába következtek a sorozatban 
elvégzett sarokrúgások, ezek-
ből nem sikerült gólhelyzetet 
kialakítani. Amit azonban nem 
sikerült sarokrúgásból elérni, 
az végül egy szabadrúgásból 
összejött. A 89. percben Németh 
ívelte kapu elé a labdát, amelyet 
Horváth S. visszafejelt a tizen-
hatosnál álló Nagy A. elé, aki 
igazítás nélkül a kapu bal alsó 
sarkába lőtt. 2-2. A hazai csapat 
akarásának és küzdeni tudá-
sának eredménye a döntetlen, 
amelyet a hazai nézők tapssal 
jutalmaztak.

Ismét egy nagyon jó játék-
erőt képviselő csapattól sikerült 
bravúrosan pontot szerezni, és 
ezzel az érdiek megőrizték az 
esélyüket a jobb helyezésre.
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Érd, 200 néző
Vezette: Solymosi A.
Érd: Kertész F. – Gróf A., 
Horváth S., Nagy A., Kovács K. 
– Ország P., Süveges G., Flórián 
Á., ( Cservenka G.), Megyeri 

R., (Havrán G.), Németh G. 
– Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Horváth S., Nagy A.
Sárga lap: Skita T.,Gróf A.
Jók: Horváth S., Nagy A., 
Németh G.

 
A mérkőzés után Miskovicz 

Bálint nem tagadta, hogy 0-2-
nél úgy érezte, elment a hajó. 

– Csapatom ismét bizonyítot-
ta, helyén van a szíve: 0-2-ről 
nem feladva nagyon sokat tet-
tünk azért, hogy a mérkőzés 
jól záruljon. Gratulálok min-
den egyes játékosnak a pont-
szerzéshez.

A vendégek edzője, Króner 
Péter azon mérgelődött, hogy 
felkészültek a pontrúgásokra, 
mégis azokból kapták a gólokat:

– Helyzeteink alapján akár 
két-három góllal kellett volna 
nyernünk. Csalódott vagyok, 
az eredmény és az elkerülhető 
gólok miatt.

A következő fordulóban, 
május 22-én vasárnap öt óra-
kor Budafokon szerepel az érdi 
csapat, majd május 28-án szom-
baton öt órakor a Mór csapatát 
fogadják az Ercsi úti pályán.

  Harmat Jenő
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Hátrányból kiküzdött döntetlen

Nagy Attilának gratulálnak az érdi játékosok az egyenlítõ gól után
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Tavaszi nagytakarítás 
Parkvárosban
Április 16-án Érden több helyen, például 
Parkvárosban is szemétszedési akció volt. Az 
Érdi Hendikep Futókör tagjai is részt vettek az 
áprilisi futás napjára eső szemétszedési akció-
ban. Az önkormányzat által biztosított 4 darab 
konténer a rakodógép segítségével 5 óra alatt 
alaposan megtelt. 

A lelkes futók, idősek, fiatalok, sőt, gyerekek 
is a konténerek környékén a kézzel szedhető 
hulladékot a konténerekbe tették. Utána zacs-
kókban gyûjtötték és az út mellett egy helyre 
hordták a kézi erővel mozdítható hulladékot. 
Egy rakodógép is segítette a munkát. Az illegá-
lisan lerakott építési törmeléket a gép emelte be 
a konténerbe. Elsősorban azonban a távolabb, 
kézzel összegyûjtött szemetet hordta a konténe-
rekhez, így hatékonyabb volt a munka.

Mintegy 22 m3 hulladékot gyûjtöttünk össze 
az utak mellett, a levendulásnál és az erdő 

szélén. Ezzel összességében 161 m3 szemetet 
szedtünk már össze a Hendikep Futókör segít-
ségével. Lépésről lépésre haladunk, erőfeszíté-
seink eredménye egyre látványosabb. A terület 
tisztításával elkezdődött egy folyamat, amit sze-
retnénk folytatni. Ígéretet kaptunk, hogy az 
önkormányzat segítségével, május 21-én foly-
tathatjuk környezetünk további megtisztítását. 
Várjuk elsősorban a parkvárosi és környékbeli 
érdi lakók segítségét, jelentkezését a következő 
szemétszedési akcióra. Bár sok még a tennivaló, 
a parkvárosi lakók, természetszeretők környe-
zete egyre elfogathatóbb lesz, így jobb érzéssel, 
nagyobb kedvvel sétálhatunk a természetben.

Május 21-én tehát, mint minden hónap 3. 
szombatján, ismét megtartjuk futásunkat. Egy 5 
km-es vagy egy 1,5 km-es „gyerek” kört kijelölt 
pályán teszünk meg, amire minden kocogni 
vágyót szeretettel várunk. Gyülekező a Burkoló 
utca 51. előtt. 

Jelmondatunk: „Irány a levendulás, szomba-
ton 9-kor indul a futás.”

 Csukáné Tarnói Katalin

Olvasóink írják


