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A bajnokság  előtt  az  egyik 
bajnoki  esélyesnek  kikiáltott 
Újbuda  otthonába  látogatott  az 
érdi  csapat. A hazaiak az előző 
fordulóban  váratlan  vereséget 
könyvelhettek  el,  így  várható 
volt,  hogy  fokozott  erőbedo-
bással  igyekeznek  kiköszörülni 
a  csorbát.  A vendég  érdiek  az 
egymás  után  elért  négy  győ-
zelemmel  a  lábukban  maga-

biztosan  készültek  a  mérkő-
zésre.  A korábbi  összeállításon 
Miskovicz  Bálint  vezető  edző 
változtatni  kényszerült,  mivel 
a sérüléséből nemrég visszatért 
Jakab Árpád  a  rossz  minőségû 
mûfüves  pályán  nem  vállalta  a 
játékot.
A hazai  csapat  igyekezett 

a  kezdeményezést  magához 
ragadni és az első kapura lövés 

nem  is  váratott magára  sokáig, 
de  ez  nem  okozott  gondot  a 
vendég  kapusnak. Az  érdi  csa-
pat  magabiztosan  játszott  és  a 
félidő közepén két perc alatt két 
góllal lepte meg ellenfelét. A 25. 
percben  Gróf  A.  nagyszerû 
keresztlabdája  találta  meg 
Makutimát, aki meg is szerezte 
a  vezetést.  0-1.  Alig  telt  el  két 
perc,  amikor  a  hazai  védők  a 
16-oson belül a nagy kedvvel és 
jól is játszó Makutimát kilökték 
a  labda  alól.  Hazai  tiltakozás, 
újabb hazai sárga- mindez azon-
ban  nem  zavarta  meg  Flórián 
Ádámot,  aki  biztosan  értékesí-
tette  a  megítélt  büntetőt.  0-2. 
Továbbra  is  a  hazaiak  játszot-
tak  enyhe  mezőnyfölényben, 
de  gólhelyzetig  sem  jutottak  el 
a  jól  záró  vendég  védelemmel 
szemben.  Újabb  gólt  ismét  a 
vendégek  értek  el: a  42.  perc-
ben Flórián szabadrúgása jutott 
a  kapuba,  de  a  bíró  les  miatt 
érvénytelenítette a találatot.
 A második  félidőben  tovább 

fokozta  erőfeszítéseit  a  hazai 
csapat  a  gólszerzés  érdekében 
és  nagy  nyomás  alá  helyezte 
a  vendégek  kapuját,  az  érdiek 
azonban nem estek pánikba  és 
biztosan  verték  vissza  a  hazai 
rohamokat. Sőt, a kinyíló hazai 
védelem  mellett  sorra  alakítot-
ták ki gólhelyzeteiket, azonban 
ezek  rendre  eredménytelenek 
voltak. A vendég szurkolók már 
a mérkőzés  végét  jelző  sípszót 
reklamálták  a  játékvezetőnél, 
amikor  a  93.  percben  sarokrú-
gáshoz  jutott  az  érdi  csapat. 
A beívelt labdát Aradi Cs. fejelte 
vissza Skita T.-nak, aki megsze-
rezte  csapata  harmadik  gólját. 
0-3.
Nem  várt  nagy  arányú,  de 

megérdemelt győzelmet  aratott 

az  Érdi  VSE az  Újbuda  ottho-
nában.  A hazaiak  a  mérkőzés 
döntő részében enyhe mezőny-
fölényben  játszottak,  de  igazi 
gólhelyzetet  nem  tudtak  kiala-
kítani.  A vendég  érdi  csapat 
tovább  folytatja hibátlan mene-
telését és nagyszerû csapatjáté-
kával  ötödik  győzelmét  aratva 
négy pont előnnyel áll a bajnoki 
táblázat élén.
 

Újbuda FC – Érdi VSE   
0-3 (0-2)
SPORTMAX, 100 néző
Érd: Kertész F. – Gróf A., 
Nagy A., Aradi Cs., Kovács 
K. – Mészáros T., Flórián 
Á., Havrán G. (Zsigmond), 
Illyés G. (Füzy M.) – Skita T., 
Makutima N. (Ikpefan)
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Makutima N., 
Flórián Á., Skita T.
Jó: Az egész CSAPAT.
 
Miskovicz Bálint  az  érdi  csa-

pat edzője nagyszerû győzelem-
ről beszélt:
–  Csapatom  igen  nagy  fegye-

lemmel és óriási szívvel játszott. 
Minden  játékosom  dicséretet 
érdemel,  hiszen  egy  jó  csapat 
ellen  nyertünk  nagyon  meleg-
ben  rangadót.  Nem  túlzok,  ha 
azt  mondom,  hogy  nagyobb 
koncentrációval  nagyobb 
arányban  is nyerhettünk volna. 
Gratulálok  a  csapatomnak  és 
várhatják a beígért estebédet.
A következő mérkőzés szept-

ember  24-én  szombaton,  dél-
után  négy  órakor  lesz  az  Ercsi 
úti  pályán,  a  Törökbálint  csa-
pata ellen. A veretlenül a tabel-
la  élén  álló  érdieket  alighanem 
érdemes megnézni…

  Harmat Jenő
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A táblázat élén  veretlenül az Érdi VSE  

Miskovicz Bálint: Egy jó csapat ellen nagyszerû gyõzelmet értünk el
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Jótékonysági  futást  rendeznek 
október  22-én,  szombaton  az 
idén  ötvenéves  Vörösmarty 
Mihály  Gimnázium  támogatá-
sáért.
Második  alkalommal  rende-

zik meg  október  22-én,  szom-
baton 9 órai kezdettel a „Küzdj 
meg  a  gáttal”  címû  érdi  jóté-
konysági  futást. A szervezők  a 
rendezvényből  befolyó  teljes 
összeget az idén fél évszázados 
jubileumát ünneplő Vörösmarty 
Mihály  Gimnázium  javára 
ajánlják  fel.  A támogatást  az 
intézmény  sportszervásárlásra 
– új, korszerû, biztonságos esz-
közökre – fordítaná.
A futás  nem  verseny. 

A rendezvény  központja,  a 
nevezés  és  egyben  start-cél 
terület,  a  hagyományokhoz 
híven:  a Termál Hotel. Az érdi 
gáton  kijelölt  útvonal  hossza 
öt kilométer, a nagytétényi gát 
aszfaltos  útja  végénél  lesz  a 
visszafordító  kanyar.  A távot 
futva, kocogva, vagy akár sétál-
va  is meg  lehet  tenni. A közös 
bemelegítés  után  mindenki 
maga  dönti  el,  mekkora  távot 
teljesít  –  természetesen  bárhol 
meg  lehet  állni,  sőt,  vissza  is 
lehet  fordulni.  Az  eseményre 
mindenkit  invitálnak  a  szerve-
zők:  gyermekeket  és  felnőtte-
ket,  egyedülállókat  és  csapa-
tokat,  gyaloglókat  és  futókat, 
sétálókat és rohanókat, amatő-
röket  és  profikat,  hiszen  min-
den kis segítség számít.
Nevezni  a  helyszínen  lehet, 

ennek  díja  mindössze  200 
forint  –  ezen  felül  mindenki 
önkéntes  alapon  támogathat-
ja  az  érdi  Vörösmarty  Mihály 
Gimnáziumot.  A résztvevők 
emléklapot  kapnak,  a  legfi-
atalabb,  legidősebb  és  leg-

gyorsabb  indulót  különdíjjal 
jutalmazzák.  Mindeközben  a 
rendezvény szervezésében sze-
repet vállaló Termál Hotel előtt 
teát,  zsíroskenyeret  szolgálnak 
fel  és  különféle  bemutatókat 
tartanak az érdeklődőknek.
Eddig  több  helyi  egyesület 

(köztük  a  futásban  jeleske-
dő  érdi  Kyokushin  Karate  SE) 
jelezte  részvételét  a  rendezvé-
nyen,  a  fővédnök  Vörösmarty 
Mihály  Gimnázium  szintén 
nagy  létszámmal  képviselteti 
magát.  Tóth  Attila  ötletgazda, 
főszervező lapunknak elmond-
ta: mindenkit szeretettel várnak 
az  érdi  gátfutásra.  „Segítsünk, 
hogy  gyermekeink  jobb  körül-
mények  között  tanulhassanak 
és  sportolhassanak”  –  hangsú-
lyozta Tóth Attila, aki valamen-
nyi  városi  sportakcióból  tevé-
kenyen kiveszi a részét.
A szervezők  egyrészt  az 

egészséges  életmód,  a  sporto-
lás  fontosságára  szeretnék  fel-
hívni  a  figyelmet,  másrészt  a 
helyi  intézményeket  támogat-
nák  a  rendezvénnyel.  Jövőre 
– fenntartva a jótékony jelleget 
–  másik  iskola  számára  nyújt 
fejlesztési  lehetőséget  a  már 
hagyományos gátfutásból szár-
mazó bevétel.
A futás  segítségével  tavaly, 

november 13-án jelentős összeg 
gyûlt  össze,  amelyet  a  vörö-
siszap sújtotta területek ember- 
és  állatáldozatainak  megsegí-
tésére  adományoztak  a  szer-
vezők.  A hagyományteremtő 
futónapon  csaknem  1000-en 
indultak,  idén  ennek  a  több-
szörösére számítanak. 
Október  22-én  tehát  húzza 

fel mindenki  a  sportcipőjét,  és 
irány a gát!
  Kovács Renáta

Futással támogatják a gimnáziumot

Küzdj meg a gáttal


