
Érdi Újság 13XXI. évfolyam, 2011. november 3.

Ismét egy edzőváltáson átesett 
labdarúgócsapat otthonába láto-
gatott az érdi gárda. A hazaiaknál 
– bár a táblázat utolsó helyét 
foglalják el a bajnokságban – az 
utóbbi két fordulóban elszen-
vedett, mindössze 1-0-ás vere-
ségük már a változást jelezte a 
csapat teljesítményében. Az érdi 
csapat a második helyről várta a 
találkozót és a kötelező győze-
lem terhével készült a meccsre. 
A harmadik kerületiek edzőjé-
nek gondjait növelte, hogy a 
védelemből az őszi szezonra 
kieső Kovács K. mellett sérülés 
miatt Aradi Cs. sem vállalta a 
játékot.

A hazaiak kezdték jobban 
a mérkőzést. A vendég érdiek 
még fel sem ébredtek, amikor az 
óbudaiak – ha szerencsés góllal 
is, de – megszerezték a vezetést. 
A 7. percben egy jobb oldalra 
átívelt labdánál Cservenka G. 
elcsúszott, így Kiss N., a haza-
iak csatára zavartalanul lőhe-
tett kapura. A lövésbe Kertész 
F. még bele tudott vetődni, de a 
labda átpattant rajta és a kapu-
ban kötött ki. 1-0. A gól után 
megpróbálta a kezdeményezést 
átvenni a vendég csapat, de a 

játékba becsúszó sok hiba miatt 
nem tudott veszélyes helyzetet 
kialakítani a hazai kapu előtt. 
Az óbudaiak a vezetés birtoká-
ban megerősített védelemmel és 
veszélyes kontrákkal igyekeztek 
az eredményt megőrizni, nem 
is sikertelenül. Az érdi csapat 
gyenge játékának bizonyítéka, 
hogy az első vendég lövésre a 
42. percig kellett várni. Ekkor 
Ország P. kísérlete alig ment a 
kapu mellé.

A második félidőre feljavult 
az érdi csapat játéka. Azonnal 
magához ragadta a kezdemé-
nyezést és Makituma, valamint 
Flórián lövése jelezte, hogy 
nem nyugszanak bele a hazai 
vezetésbe. Az egyenlítésre sem 
kellett sokat várni az érdi szur-
kolóknak. Az 57. percben sza-
badrúgáshoz jutott a vendég 
csapat a kaputól 18 méterre. 
Flórián Á. a tőle megszokott 
biztonsággal a kapu jobb olda-
lába lőtte a labdát. 1-1. Még fel 
sem ocsúdott a góltól a hazai 
együttes, amikor az érdiek a 
vezetést is megszerezték. Az 
59. percben Cservenka beadását 
Mészáros T. lőtte a kapuba. 1-2. 
A két gyorsan bekapott gól után 

arra lehetett számítani, hogy 
a hat ifistával játszó hazaiak 
összeroppannak, de nem így 
történt. Az érdi csapat mezőny-
ben fölényben játszott, de a ven-
déglátók ellentámadásai rendre 
veszélyesek voltak, mi több, 
kétszer is ziccerig jutottak, de 
gólt nem sikerült szerezniük. 
Az idő előrehaladtával sem 
csökkent a harmadik kerületiek 
lelkesedése és küzdőszelleme, 
így ha nem is volt jó játék, izga-
lomban egyik oldalon sem volt 
hiány. A mérkőzés végül a 81. 
percben dőlt el. Skita T. az alap-
vonalnál egy nagyszerû csellel 
becsapta védőjét, kitûnően lőtte 
be a labdát a kapu elé, amelyet 
a jókor érkező Nagy A. közelről 
juttatott a hálóba. 1-3. 

A kétgólos előny birtokában 
a vendégek már nem engedték 
ki kezükből a győzelmet és ha 
nehezen is, de a második félidei 
játékukkal hozták a kötelező 
győzelmet. Az Érdi VSE ezzel a 
diadallal ismét a táblázat élére 
ugrott, megelőzve az azonos 
pontszámmal álló Biatorbágy 
együttesét, míg a dorogi csa-
pat egy ponttal lemaradva a 
harmadik helyett foglalja el. 
A szezon végén ez a három 
csapat még játszik egymással, 
nagy valószínûséggel a dobogós 
helyek közöttük fognak eldőlni. 
Ehhez azonban az érdi csapat-
nak a következő hazai fordu-
lóban a szintén jó erőkből álló 
Sárisáp (a Tatabánya fiókcsapa-
ta) együttesét kell legyőzni.
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Hévizi út, 100 néző
Vezette: Rózsa J.
Érd: Kertész F. – Gróf A., Jakab 

Á., Nagy A., Cservenka G. 
– Ország P. (Füzy M.), Horváth 
S., Flórián Á. (Megyeri R.), 
Mészáros T. – Makituma N. 
(Havrán G.), Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Flórián Á., 
Mészáros T., Nagy A.
Sárgalap: Horváth S.
Jók: (főleg a második félidő 
alapján) Nagy A., Horváth S., 
Cservenka G., Mészáros T.

 
Az érdi csapat edzője az ered-

ménnyel, a hazaiak mestere 
inkább csapata játékával volt 
megelégedve.

Miskovicz Bálint (Érd):
– Katasztrofális pálya, 

katasztrofális játék, de az egyik 
legfontosabb győzelmet aratta 
a csapatom. Az első félidőben 
dekoncentráltan játszottunk. 
A második félidőben összeszed-
te magát a csapat és rúgtunk 
három gólt.

Varga László (III. ker.):
– Meg voltam elégedve a 

játékkal. Az elmúlt két forduló-
hoz képest most játszottunk a 
legjobban. Nem vagyunk azon 
a szinten, hogy 90 percig úgy 
játsszunk, mint amit 60 percen 
keresztül produkáltunk. Azért 
dolgozunk, hogy ezt a játékot 
a mérkőzés végéig tudjuk ját-
szani.

A következő fordulóban 
november 5-én szombaton fél 
kettőkor a Sárisáp csapata érke-
zik az Ercsi úti pályára, majd 
november 12-én szombaton fél 
kettőkor a Dorog együttese látja 
vendégül az érdieket. Mindkét 
mérkőzés nagyon fontos a dobo-
gós helyezések szempontjából, 
így a csapat számít a szurkolók 
támogatására. Harmat Jenő
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Ismét a táblázat élén a labdarúgók

Horváth S. belépõjét követõen veszélyben a hazai kapu
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Eddig úgy tudtuk, hogy első-
sorban a híres tatai edzőtábor-
ban készültek fel jeles sporto-
lóink a nagy csatákra – így az 
Aranycsapat is –, de a Nemzet 
Sportolóival való beszélgetésből 
nagy meglepetésre az is kide-
rült, hogy városunknak is van 
némi köze Puskásék világra 
szóló sikereihez. Grosics Gyula 
és Buzánszky Jenő, a még élő 
két legendás labdarúgó árulta el 
a „titkot”.

– Az ötvenes években gyak-
ran megfordultunk Érden, azaz 
Érdligeten, de nem kirándul-
ni, hanem edzeni és pihenni 
jöttünk – emlékezik Grosics 
Gyula. – Igen csendes, barátsá-
gos település volt, ahol mindig 
jól éreztük magunkat, mert fel-
töltődhettünk a nehéz bajnoki 
meccsek után vagy a válogatott 
mérkőzések előtt. Érdligeten, ha 
jól emlékszem, a Kaszinó nevû 
panzióban szálltunk meg, ami 
közvetlenül a focipálya mellett 
volt. Egy-egy edzésünkre szép 
számban jöttek ki az érdiek, a 
helyi csapattal való edzőmér-
kőzésekről nem is beszélve. 
Természetesen Puskás Öcsivel 
az élen egy-egy legendás játé-
kos vonzotta igazán a nézőket. 
A Honvéd edzője, Kalmár Jenő 
is mindig javasolta, hogy a felké-
szülési időszakban idelátogas-
sunk, mert ő akkor volt nyugodt, 
ha szép környezetben, nyugodt 
körülmények között készülhet-
tünk a következő feladatokra. 
Érdet ő is nagyon szerette, akár 
a többi csapattársunk.

– Én is csak szép emlékekkel 
tudok visszagondolni az érdli-
geti látogatásainkra, bár én jóval 
kevesebbszer jöhettem csak ide, 

hiszen nem a Honvéd játékosa 
voltam, ezért inkább a váloga-
tottal fordultam meg itt több-
ször – vette át a szót Buzánszky 
Jenő. – Arra is emlékszem, elég 
jó futballpálya volt itt, ami affé-
le rejtekhelyül szolgált nekünk, 
elzárva kicsit a külvilágtól, így 
koncentrálhattunk a következő 
csatákra. Persze a helyiek min-
dig hamar felfedezték, hogy itt 
vannak a válogatott focisták és 
jöttek autogramot kérni, figyel-
ni a játékunkat. Jó hangulat volt 
mindig a pályán és azon kívül 
is, mert a Kaszinóban a szállá-
sunk is kitûnő volt. Nem egy-
szer előfordult, hogy a bajnoki 
mérkőzések után egyből ide-
jöttünk mi, címeres mezesek, 
és napokig készülődtünk edzé-
sekkel, pihenésekkel a közelgő 
válogatott meccsekre. Az edzé-
sek közben az érdi labdarú-
gócsapattal is összemérhettük 
erőnket, persze csak szolidan, 
hiszen barátságos, felkészülési 
meccsek voltak ezek, amelyek 
jól szolgálták a taktikai elemek 
begyakorlását. 

 – Jutott idő Érden a sétálásra, 
az akkor még falunézésre is? 
– kérdeztem az Aranycsapat élő 
legendáit.

– Természetesen megnéztük 
a települést, sétáltunk a neve-
zetesebb helyein, és nagyon tet-
szett nekünk az a nyugodtság, 
természeti szépség, ami körül-
veszi. Sajnos, már nagyon régen 
jártunk Érden – válaszolták. 

Gyanítjuk, az idős focilegen-
dák már rá se ismernének az 
időközben várossá fejlődött és 
városközponttal gyarapodott, 
megszépült településünkre. 

  Temesi László

Grosics és Buzánszky  

érdi emlékei
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