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Az első hatba igyekvő rákos
szentmihályiak az első két tava
szi mérkőzésüket elvesztve, 
pontszerzés reményében érkez
tek Érdre, míg a hazai csapat a 
Diósd elleni kudarcot szerette 
volna feledtetni. Ennek ismereté
ben küzdelmes, szoros mérkő
zésre számíthattak a hazai szur
kolók. A hazai csapatból Flórián 
Á. eltiltás, Gróf A. pedig sérülés 
miatt hiányzott.

A mérkőzés hazai rohamok
kal és sorozatos sarokrúgások
kal kezdődött. Az első helyzet
re sem kellett sokat várni, de 
a vendégkapus az utolsó pil
lanatban mentett Havrán elől. 
Továbbra is támadásban maradt 
a hazai csapat, míg a vendégek 
labdatartással igyekeztek lefé
kezni az érdiek rohamait. Az 
első félórában ez a taktika még 
eredményre vezetett, de előbb 

egy szép támadás után Skita 
sarkazása még a gólvonal előtt 
álló védőben akadt el, a 33. 
percben azonban a vendégjáté
kosok már nem tudták megaka
dályozni a hazai gólszerzést. 
Makituma vezette fel a labdát, 
majd Skita elé gurított, aki a 
védők gyûrûjében lőtt a hálóba 
(10). Továbbra is a hazai csa
pat tartotta kézben a mérkőzés 
irányítását, a vendégek távoli 
kísérletei rendre célt tévesztet
tek.

A második játékrész ismét 
érdi rohamokkal és gólhelyze
tekkel kezdődött, de Makituma 
fejesét a vendégkapus bravúr
ral a kapufára mentette, majd 
Havrán fejese csattant a felső 
lécen. A megnyugtató máso
dik gólra azonban nem kellett 
sokat várniuk a hazai szurko
lóknak. Az 53. percben Ország 

P. végzett el szabadrúgást a jobb 
oldalról, a beívelt labdára Jakab 
Á. érkezett, és fejelte a kapuba 
(20). A gól nemcsak az érdi 
csapatot, hanem a vendégeket is 
megnyugtatta, és minden mind
egy alapon egyre felszabadul
tabban és bátrabban játszottak. 
Kiegyenlítettebb lett a mérkő
zés, de szép támadásokat első
sorban az érdiektől láthattunk. 
A játékban nem volt benne a 
vendéggól, de egy védelmi hiba
kihasználása után izgalmassá 
vált a végjáték. A 73. percben 
a hazai védők hátul adogatták a 
labdát, amelyre Mile, a vendé
gek csatára lecsapott, és bizto
san lőtt a kiszolgáltatott kapus 
mellett a hálóba (21). A gól 
felcsillantotta a reményt a ven
dégek előtt a pontszerzésre, de 
az érdi védelem biztosan állt a 
lábán. A 82. percben Horváth 
L. végleg eldönthette volna a 
három pont sorsát, de közeli 
fejese a gólvonalra visszafutó 
hátvéd lábáról kipattant.

A szoros eredmény nem tük
rözi a két csapat játékában meg
levő különbséget. A hazaiak 
ismét számos gólhelyzetet dol
goztak ki, míg a vendégek a 
gólon kívül csak egyszer tesz
telték a hazai kapus formáját. 
Az érdi csapat ezzel a győze
lemmel nyugodtan várhatja a 
következő fordulókat és készül
het a bajnokság végkimenetelét 
is befolyásoló rangadókra.
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A mérkőzés után mindkét 

edző a megérdemelt hazai sikert 
emelte ki. 

Miskovicz Bálint (Érd):
– Úgy érzem, csapatom elfe

lejtette a múlt heti kisiklást. 
Megint jó pár helyzetet tudtunk 
kialakítani az ellenfél kapuja 
előtt, kettő kivételével sikerült 
azonban kihagyni. Csapatom 
küzdeni tudásból jelesre vizs
gázott, viszont a helyzetkihasz
náláson van még mit javítani. 
Ezen a mérkőzésen a múlt heti
vel ellentétben kitûnő játékve
zetést láttunk.

Nahoczky Attila (RAFC):
– Az első félidőben erősen 

megilletődötten játszottunk, és 
túlzottan tiszteltük az ellenfe
let. Ezért sem alakult ki az a 
játék, amit hét közben gyakorol
tunk. A második kapott gól után 
már tényleg úgy futballoztunk, 
ahogy elvárható. Önmagában 
elmondható, hogy az Érd meg
érdemelten nyerte meg a mér
kőzést. Sok sikert kívánok, és 
nyerje meg a bajnokságot!

 A következő fordulóban ápri
lis 1jén, vasárnap 11órakor a 
Pénzügyőr ellen lép pályára az 
Érdi VSE a Pasaréti úton a füves 
pályán, majd április 7én szom
baton négy órakor a szintén baj
nokságra törő Újbuda csapata 
érkezik az Ercsi úti pályára.

   Harmat Jenő

Érdi VSE–RAFC 2-1 (1- 0)

A vártnál nehezebb gyõzelem

Ennél a hazai fejesnél még sikerült a vendégcsapatnak a gólt elkerülnie
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A lelki gyógyulási folya-
mat elõsegítéséhez, a 
mindennapi életvitelhez, 
ügyintézéshez, szabad-
idejük eltöltéséhez kap-
hatnak most ingyenes se-
gítséget a pszichiátriai és 
mentális betegségekben 
szenvedõ érdi lakosok a 
Harmóniáért Közhasznú 
Egyesület jóvoltából. 
A jelentkezés önkéntes, a gon
dozás lehetőség szerint otthon 
történik, felmérve a beteg igé
nyeit.

Az elmúlt években nagymér
tékben nőtt a pszichiátriai bete
gek száma világszerte; a WHO 
adatai alapján 2020ra a mun
kaképesség csökkenésének tíz 
fő oka között öt helyen a men
tális betegségek szerepelnek 
majd. Magyarországon sincs ez 
másként – a gazdasági válság 
negatív hatása, a létbizonyta
lanság miatt egyre növekszik a 
hazai betegek száma, a szak
emberek szerint ma minden 
ötödik felnőtt állampolgár keze
lésre szorulna. Sokan nem kér
nek segítséget, akik pedig már 
részesülnek szakellátásban, a 
normális életvitelhez igényel
nének támogatást. Rajtuk segít
het a Harmóniáért Közhasznú 
Egyesület, amely a mentális 
és pszichiátriai betegségekben 
szenvedőknek nyújt közösségi 
ellátást az ország több pontján 
– most már, egy pályázatnak 
köszönhetően, Érden és vonzás
körzetében is. 

A betegek diagnózisának fel
állítását és terápiás javaslatát 

továbbra is a lelki egészséggon
dozó szakemberei végzik. Az 
egyesület szakképzett gondozói 
részt vesznek a  pszichiátriai 
betegek  gondozási feladatainak 
ellátásában, az önálló életvitel 
kialakításához, megtartásához 
is támogatást nyújtanak. Sok 
mentális betegségben szenvedő 
nehezen képes a napi felada
tok ellátására, ügyintézésre vagy 
akár a konfliktusok kezelésére, 
és az ilyen helyzetekben elszen
vedett kudarcélmény gyakran 
visszaeséshez, hosszabb kórhá
zi kezeléshez vezet. Az egye
sület gondozóinak látogatása, a 
rendszeres kapcsolattartás lehe
tővé teszi, hogy a krízishelyze
teket a beteg ne egyedül legyen 
kénytelen megoldani, és az élet 
kisebbnagyobb gondjaiban áll
jon mellette valaki. (Az egyesü
letnél jelentkezhetnek gyermek
ágyi depresszióban szenvedő 
édesanyák is.)

Mint az egyesület elnöke, 
Gebri Kornél hangsúlyozta: fon
tosnak tartják azt is, hogy a 
betegek hozzátartozóit is bevon
ják a segítő kapcsolatba. 

A mindennapok terheinek 
megosztása mellett az egye
sület tanácsadással, szabad
idős programok szervezésével, 
stresszcsökkentő technikák 
megismertetésével, beszélgetés
sel segíti a hozzájuk fordulókat. 
A közösségi gondozók szorosan 
együttmûködnek a szakintéz
ményekkel is. 

Aki szeretne részt venni az ala
pítványi ellátásban – amit önként 
és térítésmentesen vehetnek 
igénybe az érdiek –, telefonon 
vagy személyesen jelentkezhet 
az egyesület András u. 20. szám 
alatti irodájában (telefonszám: 
06/70/7781542).   Á. K.

Közösségi ellátás Érden 
mentális betegeknek

mozaik


