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Az utolsó fordulóra maradt a két 
szomszédvár labdarúgócsapa‑
tának rangadója, amelynek már 
csak presztízs jelentősége volt. 
A vendégek tavasszal kitûnően 
szerepeltek a bajnokságban, míg 
a hazaiaknál az előrelépést az 
élbolyhoz egy‑egy váratlan dön‑
tetlen rendre lehetetlené tette. 
A bajnokságtól mindkét csapat 
szépen akart búcsúzni, így jó, 
izgalmas mérkőzésre volt kilátás.

A mérkőzés elején a hazai csa‑
pat lépett fel támadólag, néhány 
perc után Skíta került gólhely‑
zetbe, de sajnos nem élt a kínál‑
kozó lehetőséggel. Fokozatosan 
magára talált a vendégcsapat, 
és negyedóra után Kertész bra‑
vúros védése kellett, hogy ne 
kerüljenek előnybe.

A kimaradt helyzetek után 
óvatosabb lett mindkét csapat, 
a biztonságos védekezés került 
előtérbe, így a kapuk előtt 
igazi gólhelyzet nem alakult ki. 
A legnagyobb izgalmat a hazai 
védők időnkénti rossz átadásai 
jelentettek. A battaiak koncent‑
ráltak jobban, és a 38. percben 
egy védelmi hibát kihasználva 
Gyurkovics lépett ki a védők 
közül és lőtt a kapu jobb olda‑
lába. 0‑1. Az első félidei játék 
alapján a motiváltabbaknak 
tûnő vendégek megérdemelten 
szerezték meg a vezetést és zár‑
ták előnnyel az első félidőt.

A második félidő vendég‑ 
rohamokkal kezdődött, úgy lát‑
szott, hamar el akarják dönteni 
a három pont és a mérkőzés 

sorsát. A kezdeti rohamokat 
kivédekezve a hazai csapat 
egy pontrúgásból megszerezte 
az egyenlítést. Az 53. percben 
Flórián szabadrúgását Skíta fej‑
jel csúsztatta a kapuba, ismét 
nyílttá téve a találkozót. 1‑1. Az 
első félidőhöz képest mindkét 
fél játéka feljavult, és ezáltal 
izgalmassá vált a találkozó. 
A nagy rohamozások közben a 
védekezés háttérbe szorult, így 
a kapusoknak több lehetőségük 
volt bravúrok bemutatására is. 
A döntetlenbe egyik csapat sem 
akart belenyugodni, mindkét 
fél győzelemre játszott, így az 
utolsó percig izgalmas talál‑
kozónak lehettek szemtanúi a 
szép számmal kilátogató szur‑
kolók.

Első alkalommal rendeztek 
június első vasárnapján az érdi 
labdarúgópályán a hét‑tizen‑
három éves utánpótlás‑csa‑
patokban játszó gyerekek és 
szüleik részére Családi napot. 
A rendezvény főszervezője az 
egy év óta ismét Érden aktív 
futballista Horváth Sándor, aki 
egyben a négy korosztályos csa‑
pat ( U7, U9, U11, U13 ) szakmai 
felügyeletét is ellátja.

A rendezvényen mintegy 
nyolcvan gyerek vett részt 
– fiúk, lányok – szüleikkel. 
A programok keretében először 
a lányok részére volt többfé‑

le ügyességi verseny, majd a 
különböző életkorú gyerekek, 
később pedig a szülők tehették 
próbára labdarúgótudásukat. 
A bográcsban készült, közösen 
elfogyasztott ebéd után a nap fő 
eseménye következett, amely‑
nek során a szülők és a gye‑
rekek alkotta vegyes csapatok 
mérték össze tudásukat.

A rendezvény célja, ahogy 
Horváth Sándor elmondta, 
azon túl, hogy egy kellemes 
focis napot töltöttek el együtt, 
a szülők közelebbről is meg‑
ismerjék egymást. A szervezők 
ezúton is szerették volna köszö‑
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Döntetlen a presztízsmérkõzésen

Ezzel a döntetlennel (a baj‑
nokságban ez a 12. döntetlen!) 
a hazai csapat a 10. helyet sze‑
rezte meg 42 ponttal. A mezőny 
kiegyensúlyozottságát mutatja, 
hogy a hatodik helyezett csapat 
csak négy ponttal gyûjtött töb‑
bet az érdi gárdánál.

 
Érdi VSE - Százhalombattai LK 
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Érd, 300 néző
Vezette: Kovács G.
Érd: Kertész F. – Ország P. 
(Ilyés F.), Horváth L., Nagy 
A., Herczog Gy. – Süveges G., 
Horváth S., Flórián Á., Németh 
G. (Cservenka G.) – Havrán G., 
Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Skíta T.
Sárga lap: Flórián Á., Németh 

G., Horváth L.
Jók: Kertész F., Horváth S., 
Skita T.

 
Miskovicz Bálint, a hazaiak 

edzője a koncentrációt hiányol‑
ta csapatában:

– Remek iramú mérkőzést ját‑
szottunk a Batta ellen. Az első 
félidőben ellenfelünk fölénk 
nőtt. A második félidőben mi 
uraltuk a játékot, és ha koncent‑
ráltabbak vagyunk, megnyer‑
hettük volna a mérkőzést.

Szép Imre, az ellenfél mes‑
tere elköszönt a játékosoktól, 
mivel tovább nem vállalta az 
edzőséget:

– Nagyon szépen köszönöm 
a csapat minden egyes tagjának 
és vezetőinek, hogy egy ilyen 
csapatnak lehettem az edző‑
je. Sok sikert kívánok minden 
játékosomnak a továbbiakban a 
sport és a magánélet területén 
egyaránt.

  Harmat Jenő

A hazai csapat egyenlítése elõtti pillanat
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Családi nap a Focisuliban

netüket kifejezni a szülők egész 
éves támogatásáért, amelyet 
gyerekeik sportolása érdekében 
tettek.

A szervezők további célja, 
hogy ez a családi nap egyben 
egy hagyományteremtő prog‑
ram legyen, amely hozzájárul 
ahhoz, hogy a családokat oda‑
vonzza a nézőtérre.

A szervezők ezúton köszö‑
nik meg a rendezvény támoga‑
tóinak – TESCO áruház, Soós 
József Soós Pék‑Gép kft., Szabó 
Károly, Zwatt József – önzetlen 
segítését.

A szervezők az érdi óvodások 
részére is nyílt focinapot szer‑
veztek, ahol a 12 érdi óvodá‑
ból óvodánként 10‑10 gyermek 

ismerkedett meg a labdarúgás 
örömével.

 H. J.A legügyesebbeknek már a lábtenisz sem okozott gondot

Küzdelem a legkisebbek között
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A kicsik nagy meccse


