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Az NB III-as bennmaradásért 
küzdő törökbálintiakhoz látoga-
tott a bajnoki címre törő érdi lab-
darúgócsapat. Bár a táblázaton 
elfoglalt helyezés alapján várható 
volt a vendég győzelem, de sok-
szor ezek a mérkőzések, az úgy-
nevezett „kötelező” győzelmek 
a legnehezebbek, így az érdi-
ek semmi könnyelmûséget sem 
engedhettek meg maguknak.

A mérkőzés elején mindkét 
csapat bátor támadójátékot vál-
lalt fel, de míg a hazaiak hosz-
szú előreívelésekkel igyekeztek 
támadásba lendíteni csatárai-
kat, addig a vendég érdiek szép 
összjátékkal közelítették meg a 
vendéglátók kapuját. Az első 
érdi gól is hamar megszületett. 
A 14. percben Flórián szabad-
rúgására jól érkezett Aradi, és a 
kapuba bólintotta a labdát. 0-1. 
Újabb negyedóra után tovább 
növelte előnyét a vendégcsapat. 
A 30. percben Skita futott el 
Flórián labdájával a jobb olda-
lon, majd befelé cselezett, és 10 
méterről középről lőtt a kapuba. 
2-0. Egyre inkább kidomboro-
dott a két csapat közti tudásbeli 
különbség, és ha az izgalom el is 
maradt, kemény összecsapások-
nak, szép vendégtámadásoknak 
örülhettek az érdi szurkolók.

A második félidőt vendégtá-
madások vezették be. Az első 
nagy lehetőség Mészáros előtt 

adódott, de kapu felé tartó lab-
dáját a hazai védő a gólvonal 
előtt még vissza tudta lőni a 
mezőnybe. Váratlanul feléledt a 
bálinti csapat, és néhány percre 
beszorította a vendégeket, sőt, 
Kertésznek a bravúrjára is szük-
ség volt, hogy megőrizze kapu-
ját a góltól. Hamar helyre állt 
azonban a „rend”. Az 57. perc-
ben Ország harcolta ki a labdát a 
hazai védővel szemben, beadá-
sát Skita közelről lőtte a hálóba. 
3-0. Tíz perc elteltével tovább 
növelte előnyét az érdi csapat. 
A 68. percben Skita húzogatta 
a labdát a bal oldalon, megvár-
ta, míg középen felér Ivacs, és 
pontos beadását az érdi játékos 
a kapuba lőtte. 0-4. 

A jelentős hátrány sem vette 
el a hazaiak kedvét, cserék-
kel igyekeztek megtörni az 
érdi gólgyártást, és legalább 
szépíteni az eredményen. Erő-
feszítésük ha szerencsével is, 
de eredményre vezetett. A 71. 
percben Aradi Cs.-án megpat-
tant egy beadás, és a veterán 
hazai játékos, Csintalan a 
kapuba bólintotta. 1-4. Hogy 
ne hazai góllal záruljon a talál-
kozó, arról Flórián és Skita 
gondoskodott. A 85. percben 
Flórián labdájával Skita még az 
érdi térfélről indulva kicselezte 
a hazaiak kapusát, és gurított 
az üres kapuba. 1-5.

Ezen a mérkőzésen nemcsak 
jó, hanem eredményes játék-
kal is rukkolt ki a vendég érdi 
csapat, és megerőltetés nélkül 
aratta a nagy gólkülönbségû 
győzelmét. Ezzel a győzelem-
mel továbbra is öt pont előny-
nyel vezet a Diósd ellen 2-1-es 
győzelmet arató Dorog előtt. 
Hét végén újabb rangadó vár az 
érdi csapatra. A bajnoki címért 
még versenyben levő, a bajnoki 
táblázat 3. helyén álló ESMTK 
látogat Érdre.

 
Törökbálinti TC – Érdi VSE 
1-5 (0-2)
Törökbálint, 150 néző
Vezette: Jakab Géza
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Jakab Á., Aradi Cs., Riba D. 
(Kovács K) – Mészáros T. (Illyés 
G.), Horváth S. (Megyeri R.), 
Flórián Á., Cservenka G., Ivacs 
G. – Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Skita T. 3, Aradi 
Cs., Ivacs G.
Sárga lap: Cservenka G.
Piros lap: Horváth L. (a kis-
padról)
Jók: Ország P., Flórián Á. (négy 
gólpassz!), Skita T.

A mérkőzés után mindkét edző 
higgadtan értékelte a látottakat:

Törökbálinti TC – Érdi VSE 1-5 (0-2)

Papírforma, „kötelezõ” gyõzelem

A zöld mezes érdi játékosok veszélyeztetik a hazaiak kapuját
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A 8-as mezben játszó Skita T. beadását várják középen az érdi támadók

Miskovicz Bálint (Érd):
– Szikrázó, olykor kemény 

mérkőzésen (6 hazai sárga 
lap) ilyen arányban is teljesen 
megérdemelten nyert a csa-
patom. Mindenki tette a dol-
gát, igazi csapatot alkottunk 
a mai mérkőzésen is. Ismét 
nagyon jó játékvezetésben volt 
részünk.
Sebők Vilmos (Törökbálint):
– Úgy gondolom, a jobbik 

csapat nyert, ha az eredmény 
egy kicsit túlzott is. Mezőnyben 
minden hibánkat kihasználták 
a vendégek. Nekünk nem az 
Érd ellen kell nyernünk, hogy 
ne essünk ki az NB III-ból. 
A bajnokságban kiemelkedően 
legjobb csapat az Érdi VSE, csak 
gratulálni tudok.

A következő fordulóban ápri-
lis 21-én öt órakor az ESMTK 
csapata látogat az Ercsi úti 
pályára, majd egy héttel később 
április 28-án fél négykor a 
Százhalombattán találkozik a 
két régi rivális.

 Harmat Jenő

A tradícióknak megfelelően 
áprilisban rendezte meg a Kós 
Károly Szakképző Iskola hagyo-
mányos Kós-napját. Díjazták az 
iskola tanulóit, majd elsősegély- 
és rendőrségi bemutatót tartot-
tak a diákoknak. 

A szünet előtti utolsó taní-
tási nap igencsak mozgal-
masra sikerült a Kós Károly 
Szakképző Iskolában, látvá-
nyos és élvezetes programso-
rozatot sikerült összeállítani. 
A reggel nyolc órai kezdésre 
meg is telt a tornacsarnok tanu-
lókkal, ahol Weszprémy  Barna 
Gábor igazgató nyitotta meg az 
eseményt. Rövid mûsorfüzért 
állítottak össze az intézmény 
névadójáról, amiben prózai 
összeállítás és versek is sze-
repeltek. A házi focibajnokság 
legjobb csapatainak is kijártak 
a kupák, ahogy a gólkirálynak 
is az egyéni elismerés. A Kós-
díjat, amit az iskoláért nyújtott 
munkájáért, segítőkészségéért 
osztanak ki minden évben az 
arra érdemes diáknak, ezúttal 
Enyed Krisztián kapta.

A további percek pedig zené-
vel teltek: a százhalombattai 
Metronome Dobiskola növen-
déke izzította fel a hangulatot a 
friss Kossuth-díjas Ákos, az AC/
DC, valamint Michael  Jackson 
egy-egy zenéjével.

Mindezek után párhuza-
mosan kezdődött el az első-
segély-, illetve a rendészeti 
bemutató. Utóbbihoz kap-
csolódóan Weszprémy Barna 
Gábor elmondta, hogy az idei 
tanévben két új szak indult az 
iskolában, amelynek egyike a 
rendészeti képzés, a másik a 
vendéglátói. 

– Nagy sikerrel indítottuk el 
a két új szakképzést, hiszen 
a rendészeti osztály 35 fővel 
mûködik, de a felvételire nyolc-
vanan jelentkeztek. Tanulmányi 
eredmények alapján vettük fel 
a diákokat, és szeretnénk az 
iskola elitképzésévé tenni ezt 
a formát, a hagyományos érté-
keink és az intézmény profiljá-
nak megőrzése mellett. Fontos 
elmondani, hogy nem rendőr-
tiszteket képzünk, hanem érett-
ségit adunk nekik, és innen 
továbbkerülve az Adyligeti 
Rendészeti Szakközépiskolában 
folytathatják tanulmányaikat. 
A vendéglátói szakirányra is 160 
jelentkező volt, és ezek a szá-
mok nagy reményekre adnak 
okot.

Az iskolában megtartott prog-
ramok után az osztályok együt-
tesen vonultak át az Ercsi úti 
sportpályára, ahol látványos 
bemutató várta őket, rendőri 
beavatkozások modellezésével. 

– Az Érdi Rendőrkapitány-
sággal és az ORFK-val is együtt-
mûködési megállapodást kötöt-
tünk, valamint a Pest Megyei 
Rendőrkapitánysággal is fel-
vettük nemrég a kapcsolatot. 
Velük egyeztetve és segítségük-
kel alakíthattuk ki a grandiózus 
programot, amit bemutatnak a 
fiataloknak. Voltak még ötle-
teink, ami szerepelt volna a 
Kós-nap programjában – mint 
a Földrajzi Múzeum meglátoga-
tása, drogprevenciós előadások, 
vagy filmvetítés Kós  Károlyról 
– ezek egyelőre törlődtek. Azt 
tervezzük, hogy a tanév folya-
mán mindezeket sikerül bepó-
tolni – tette hozzá mindehhez 
az igazgató.  (sza)

Látványos bemutatók  

a Kós-napon
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