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Ha csupán a tabellát tekintjük: 
könnyû ellenfél várt a bajnoki 
táblázat élén álló hazai csapat‑
ra, mivel az eddig csak négy 
pontot gyûjtő és a táblázat utol‑
só helyén álló Gázmûvek csa‑
patát fogadta. A helyezésekben 
mutatkozó különbség azonban 
nem vezethette félre az érdie‑
ket, hiszen minden mérkőzés 
más, és volt már, hogy egy‑egy 
gyengébbnek vélt ellenfélnek 
sikerült – ha csak rövid időre is, 
de – rájuk ijeszteni. A mérkőzés 
tétjét emelte, hogy a második és 
a harmadik helyen álló Dorog és 
Biatorbágy egymás ellen mér‑
kőzött, így nyilvánvaló volt; a 
hazaiak számára kedvező ered‑
mény esetén akár több ponttal 
is elléphet az Érd a riválisoktól.

Kényelmesen kezdte a mér‑
kőzést a hazai csapat, a vendég 
együttes pedig – ezt kihasználva 
– a középpályán elveszített lab‑
dákból gyors kontrákkal igyeke‑
zett meglepni a vendéglátókat. 
Tíz perc elteltével rendezték 
sorait az érdiek és egyre jobban 
magukhoz ragadták a mérkő‑

zés irányítását. Először Skita T. 
veszélyeztette a vendégkaput, 
majd a 13. percben a vezetést 
is sikerült megszerezni. Flórián 
Á. végzett el egy sarokrúgást, 
beívelését a vendég védők kife‑
jelték, és bár mindenki újabb 
beadásra számított, ő a labdát a 
hosszú felső sarokba lőtte. 1‑0. 
Szép megoldás volt – és csakha‑
mar jött az újabb hazai gól. A 19. 
percben szabadrúgáshoz jutott 
az érdi csapat. Flórián beívelé‑
sére szinte menetrendszerûen 
érkezett Aradi Csaba és fejelt 
a kapu bal sarkába. 2‑0. 
A kétgólos vezetés birtokában 
megnyugodott, talán túlzottan 
is a hazai csapat: bár kezében 
tartotta a mérkőzés irányítását, 
támadásaiból hiányzott az átütő 
erő, így újabb hazai gól az első 
félidőben már nem született.

A második félidőt ismét ven‑
dégtámadás vezette be, sőt, az 
első helyzet is a Gázmûvek csa‑
pata előtt adódott. Támadójuk 
jól lépett ki a hazai védők közül 
és egyedül vezette a labdát 
kapura, de Tóth N. bravúrral 

védett. Az ellentámadásból 
Ikpefán perdített a kapufára. 
Felgyorsult a játék, látszott, 
hogy a hazaiak nem elégszenek 
meg a kétgólos vezetéssel és a 
közönség is újabb gólokat várt. 
Az érdi edző cserékre szánta el 
magát, hogy minél több játé‑
kosnak adjon lehetőséget az 
őszi zárómérkőzésen a pályá‑
ra lépésre. A 65. percben hazai 
támadás után Skita T. került 
gólhelyzetbe, de a labdát önzet‑
lenül tovább passzolta Megyeri 
R.‑nak, aki jobbal nagy erővel 
lőtt a kapuba. 3‑0. Nem kellett 
sokat várni az újabb hazai talá‑
latra. A főszereplő ismét Skita 
T. volt, aki mesterien szolgálta 
ki Makituma N.-t és a hazai 
támadó a kapu bal alsó sarkába 
vágta a labdát. 4‑0. Nagy kedv‑
vel és jól is játszottak az érdiek, 
kis túlzással azt is mondhat‑
nánk: akkor lőttek gólt, amikor 
csak akartak. A 85. percben az 
addig két gólpasszt is adó Skita 
T. maga mögött hagyta a vendég 
védelmet és a kifutó kapus lába 
között gurított a kapuba. 5‑0.

Ezen a napon nem volt egy 
súlycsoportban a két csapat. 
A hazaiak erőlködés nélkül arat‑
tak nagy gólkülönbségû győzel‑
met, amely jó teljesítménnyel 
párosult. A mérkőzés végén a 
szurkolók méltán jutalmazták 
tapssal az őszi bajnokként levo‑
nuló érdi játékosokat.
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Érd, 200 néző
Vezette: Szappanos Sz.
Érd: Tóth N. – Gróf A., Jakab Á. 
(Füzy M.), Nagy A., Aradi Cs. – 
Ország P. (Megyeri R.), Horváth 

S., Flórián Á., Cservenka G. 
– Ikpefán K., (Makituma N.), 
Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint 
Gólszerzők: Flórián Á., Aradi 
Cs., Megyeri R., Makituma N., 
Skita T.
Jók: Gróf A., Cservenka G., 
Skita T.

 
A hazaiak edzője a csapat 

nagyszerû őszi teljesítményét 
emelte ki, míg a vendégcsapat 
edzőjének nem maradt más 
hátra, mint gratulálni az őszi 
bajnoknak.

Miskovicz Bálint (Érd):
– Gratulálok a csapatnak a 

nagyszerû őszi szerepléshez, 
amelynek eléréséhez köszönet 
jár az önkormányzatnak, vala‑
mint Romics Ervin, Novák Ferenc, 
Bugyenszky Lajos uraknak az 
áldozatkész segítő munkájukért. 
A szurkolóinknak köszönöm a 
kitartásukat, és ígérem, ugyan‑
ilyen lelkes, jó játékot fogunk 
produkálni tavasszal is. Jó pihe‑
nést kívánok mindenkinek. Még 
valamit erről az őszről: gratulá‑
lok a játékvezetőknek a remek 
játékvezetéshez, le a kalappal a 
sporik előtt.

Metzger Tibor (Gázmûvek): 
– Csak gratulálni tudok az 

Érdnek a féléves bajnoki cím‑
hez. Gratulálok a jó játékukhoz, 
minden téren fölénk kereked‑
tek.

A Dorog hazai pályán 3‑0‑ra 
lelépte a Biatorbágy csapatát, 
így az Érdi VSE három pont 
előnnyel áll a táblázat élén a 
Biatorbágy előtt és négy ponttal 
előzi meg a harmadik helyen 
álló Dorog csapatát.

 Harmat Jenő
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Õszi elsõk a labdarúgók!

A hazai játékosok fogadják a vendégcsapat gratulációját
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Tájékoztatás a Bursa Hungarica  
Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj 2012. évi elosztásáról
Az Oktatási és Művelődési Bizottság a 114/2011. (XI. 24.) OMB 
számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj keretösszegének az elosztásáról. 

A pályázati felhívásra 95 hallgató nyújtotta be az A típusú, 16 
tanuló a B típusú pályázatát. Az Oktatási és Művelődési Bizottság 
a 2012. évben 71 pályázót támogat 2000‑3000 Ft/hó összeggel. 
A támogatást kiegészítheti Pest megye önkormányzata, illetve 
kiegészíti az Nemzeti Erőforrás Minisztérium. 

A Humán Iroda minden pályázót írásban értesít a pályázat ered‑
ményéről.

A támogatott pályázókat a Wekerle Sándor Alapkezelő tájékoz‑
tatja az ösztöndíj végleges összegéről.

 Humán Iroda


