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Az elmúlt években igazai presz
tízsmérkőzést hozott a két 
labdarúgócsapat találkozója, 
amelyben az utóbbi bajnokság
ban az érdi csapat volt sikere
sebb. A vendégek egy négyes 
győzelmi sorozat után győzelmi 
reményekkel érkeztek Érdre, 
míg a hazaiakat a rangadó tétje 
és természetesen a további 
kitûnő szereplés motiválta. 

A két jó formában levő csapat 
játékára szép számban érkeztek 
szurkolók Százhalombattáról és 
a környező településekről is. 
A hazaiak kezdték a játékot, és 
már a második percben gólhely
zetet alakítottak ki a vendégek 
kapuja előtt, de Skita T. lövése 
mellé ment. Az érdi támadást 
követően gyors vendégakció, 
amely végén Kertész bizonyít
hatta, hogy jó formában van. 
A battai csapat nagyon agresszí
ven és bátran kezdte a mérkő
zést, amelynek hamar meg is 
lett az eredménye. A 6. perc
ben hazai térfélen labdát vesz
tett a hazai csapat, amelyből 
gyors ellentámadás indult, és 
Csorba P. biztosan lőtt a hálóba 
(01). A gól után is a vendégek 

támadtak többet, fölényüket 
kapufa, majd ismét egy hazai 
kapusbravúr jelezte. Az érdi 
csapat egyszerûen nem találta 
az ellenszerét a vendégek gyors, 
agresszív és a szabálytalanko
dásoktól sem mentes játékának. 
Az utóbbinak végül meglett az 
„eredménye”, mivel a 27. perc
ben Gyurácz B. második sárga 
lapja után a kiállítás sorsára 
jutott. Sőt, a játékvezető a ven
dégek edzőjét, Károlyi Róbertet 
is elküldte a kispadról. A hazai 
létszámfölény végül kiegyenlí
tettebbé tette a játékot, és több
ször veszélyeztették a vendégek 
kapuját. A battai hálóőrnek – a 
44 éves Nagy E.-nek – előbb még 
nagy bravúrral sikerült Nagy A. 
közeli lövését hárítania, de a 39. 
percben már ő is tehetetlen volt. 
Kovács K. jobb oldali beadását 
a védőket megelőzve Nagy A. 
fejelte a hálóba (11). Alig telt el 
egy perc, amikor Jakab Á. fejese 
csattant a felső lécen. 

A második félidőben a lét
számhátrányban levő vendégek 
megszállták saját térfelüket, 
átadva a kezdeményezést a 
hazai csapatnak, és gyors csatá

raik révén, kihasználva a kinyíló 
hazai védelmet, lerohanásokból 
igyekeztek újabb gólt elérni. Bár 
gólt nem sikerült lőniük, azt elér
ték, hogy az érdi védők szorgal
masan gyûjtötték a sárga lapo
kat. A battai csapat az eredmény 
megtartása és a hazai csapat játé
kának széttördelése érdekében 
az időhúzás minden formáját 
felvonultatta, amely a mérkőzés 
színvonalán nagyon sokat ron
tott. A vendégek malmára hajtot
ta a vizet, hogy a 76. percben a 
hazai csapatból törlesztés miatt 
Mészáros T. jutott a kiállítás sor
sára, így ismét egyenlő létszám
ban küzdhettek a csapatok. Ezt 
követően felgyorsultak az esemé
nyek. Mindkét csapat győzelem
re játszott, és ennek lehetősége 
a kezükben is volt. Előbb Jakab 
Á. mentett a gólvonalon, majd a 
másik oldalon Makutima hozta 
magát gólhelyzetbe, de fölé lőtt. 
A mérkőzéslabdát végül Ilyés G. 
hagyta ki az utolsó percekben, 
közelről a felső lécre emelte a 
labdát.

Nem hozott jó mérkő
zést a két csapat találkozója. 
A hazai csapat nem tudta a 
saját játékát játszani, ebben a 
nagyon agresszív, időnként a 
sportszerûség határát is súro
ló vendégek játéka megakadá
lyozta. Az eredmény annyiban 
kedvezőbb az érdi csapatnak, 
hogy veretlenségét megőrizve 
továbbra is vezeti a bajnoki táb
lázatot, míg a battaiak nem tud
ták csökkenteni hátrányukat az 
élmezőnnyel szemben.

 
Érdi VSE–Százhalombattai LK 
1-1 (1-1)
Érd, 500 néző
Vezette: Éreth A.

Érd: Kertész F. – Gróf A., 
Jakab Á., Aradi Cs., Kovács 
K. – Ország P. (Illyés G), Nagy 
A., Flórián Á. (Cservenka G.), 
Mészáros T. – Makutima N., 
Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Nagy A.
Sárga lap: Aradi Cs., Jakab Á., 
Kovács K., Nagy A.
Piros lap: Mészáros T.
Jók: Kovács K., Nagy A.

 
A mérkőzés után mindkét 

edzőnek hosszabb idő kellett, 
hogy megnyugodva tudjanak 
nyilatkozni.

Az érdiek mestere, Miskovicz 
Bálint kijelentette: csapata 
gyengén futballozott:

– A játék irányítását csak 
akkor vettük át, amikor tíz 
főre olvadt a battai csapat. 
A második félidőben is enervál
tan játszott csapatom, viszont 
a szurkolók izgulhattak, mivel 
mindkét kapu sokszor for
gott veszélyben. Az a legna
gyobb baj, hogy kihagytuk a 
helyzeteinket, igaz, a Batta sem 
élt a lehetőségeivel.

A battai Károlyi Róbert elége
dett volt játékosaival:

– Gratulálok a csapatomnak: 
ötven percig létszámhátrányban 
futballoztunk. Büszke vagyok 
rájuk.

 
A következő fordulóban, októ

ber 15én szombaton fél három
kor a Soroksár SC látja vendé
gül az érdieket, majd október 
22én szombaton fél háromkor 
a Budafoki LC csapata látogat 
az Ercsi úti pályára – ahova, a 
csapat eddigi eredményeit látva, 
érdemes kimenni.

  Harmat Jenő

Érdi VSE–Százhalombattai LK 1-1 (1-1)

Szomszéd városok rangadója

Veszélyes hazai akció a vendégek kapuja elõtt
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A múlt szombaton este több 
mint kétszáz segíteni akaró 
ember gyûlt össze a Finta ren
dezvényteremben, hogy az 
Emberi Hang Alapítvány meg
meneküljön, hisz már üres 
volt a kasszájuk. Ez az ala
pítvány évek óta sokat tesz a 
Habilitációs Központ érdi tag
intézményéért, illetve annak 
lakóiért, akik ugyan nincsenek 
sokan – alig negyvenen –, de 
gondozásuk roppant fontos fel
adat. Ez az emberi hang most 
nagyon messzire szállt, még 
Kolontáron is meghallották, és 
éppen a vörösiszap pusztításá
nak egyéves évfordulóján for
dult a kocka: a tragédiát átélők 
érezték úgy, hogy most rajtuk 
a sor, és az egyéves baráti kap
csolatot – amit az érdi horgá
szokkal ápolnak – meghálálva, 
gyûjtést szerveztek a városban 
fogyatékkal élők számára. Egy 
kisebb kolontári küldöttség is 
tiszteletét tette a jótékonysá
gi bálon, élén Soháné Csóka 
Zita iskolaigazgatóval, aki 
csak úgy vállalta el a tisztelet
beli háziasszony szerepét, ha 
tevékenyen kiveheti a részét 
a rendezvényből, és nemcsak 
reprezentál, hanem konferál, 
felszolgál és tombolát árul. Az 
est folyamán megállás nélkül 
állta a sarat, fáradhatatlanul 
dolgozott. T. Mészáros András 
polgármesterrel és Solti Gábor 
horgászegyesületi elnökkel 
együtt nyitotta meg a bált.

– Az érdi horgászcsapat és 
a habilitációs tagintézmény 
lakói a Csengettyûs együttes
sel az élen olyan lelki vigaszt 
nyújtottak nekünk a bajban, 
amit nem feledhetünk soha – 
mondta. – A legjobbkor, tavaly 
Mikuláskor jöttek, mûsort 
adtak, mosolyt fakasztottak az 
arcunkra a nehéz percekben, 
napokban, ami fordulópontot 
jelentett a lelki életünkben. 
Tilly Kálmán polgármes
terünk ki is emelte most az 
egyéves megemlékezésen, 
hogy az érdiek figyelmessége 
segített megnyitni a kolontá
riakat, sebeiket gyógyították. 
Örömmel jöttünk most mi 
segíteni.

Kolontáron nyolc gyûjtési 
pontot állítottak fel, a miséken 
kihirdették, hogy bajban van

nak az érdi csengettyûsök, és 
néhány hét alatt 240 ezer (!) 
forintot gyûjtöttek, amit most 
magukkal hoztak. Köszönet 
érte! A bálon különben még 
további csaknem félmillió forint 
jött össze a báli belépőkből 
(az önkormányzat a dolgozói 
részére harminc jegyet vásá
rolt), a támogatói jegyekből és a 
tombolákból. De nem hagyható 
ki a felsorolásból Finta József 
sem, aki önköltségi áron adta 
a vacsorát, a termet ingyen; a 
Retrock Family, amely szintén 
fellépti díj nélkül szórakoztat
ta egész este a nagyérdemût, 
sőt, az együttes tagjai fizető 
vendégeket is hoztak maguk
kal; Bolyki Balázs, aki Útravaló 
címû zenés mûsorát térítés
mentesen mutatta be (édesany
ja, Bolyki Eszter hozta létre az 
alapítványt) és Aradszki András 
országgyûlési képviselő. Õ a 
sok megvásárolt tomboláját 
odaadta a sérült gyerekeknek, 
akik értékes nyereményekkel 
gazdagodtak. 

Az Emberi Hang Alapítvány 
még soha ilyen nagy összeg
gel nem gazdagodott, több 
mint hétszázezer forin
tot kaptak. Solti Gábor és 
Paróczai Zoltánné Mariann, a 
Habilitációs Központ tagintéz
ményvezetője elégedett volt a 
„bevétellel”.

– Utóbbi években ilyen 
bálunk nem volt, ahol ennyi 
segítő kézre akadtunk volna – 
újságolta örömmel Paróczainé, 
aki lapunknak azt is elmondta, 
mire költik a jelentős összeget: 

– A kisbuszunkat, amellyel 
rendszeresen szállítást vég
zünk, rendbe kell hozat
ni, mert már nagyon öreg, 
huszonkét éves, és sok a baj 
vele. A Csengettyûs együttes 
fellépéseit is szeretnénk támo
gatni, és a fiatalok étkezteté
sét. Van tehát helye bőven…

A jótékonysági bál hajna
lig tartott, a szórakoztatásról 
a Retrock Familyn és Bolyki 
Balázson kívül a Ronan 
Morgan írsztepp táncegyüttes 
és az Érdi Torna Club gondos
kodott. 

Az est alatt mindenki meg
érezte a hangot, a segítség
nyújtás hangját.

 Temesi László 

Érezték a hangot…

A bálban fellépett a Csengettyûs együttes is
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