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Egy kiesés elkerüléséért küzdő 
csapat várt a bajnoki címért 
küzdő érdi együttesre. Ennek 
ismeretében sem vártak könnyû 
győzelmet az érdieket elkísé-
rő szurkolók, emlékezve arra, 
hogy Budafokon mindig nehéz 
mérkőzés elé nézett a csapat. 
Az elmúlt hetek gyengébb 
játékára utalva azért mindenki 
javuló teljesítményben és biztos 
győzelemben reménykedett.

A Budafok nagy igyekezettel 
és lelkesedéssel kezdte a mér-
kőzést, ezzel kicsit meglepve a 
kényelmesen és pontatlanul ját-
szó vendég csapatot. Az érdiek 
nehezen találták az ellenszerét 
a sokat futó, időnként talán túl-
zottan is kemény hazaiak játé-
kának. Az akadozó mérkőzés 
ellenére az első lehetőség mégis 
az érdiek előtt adódott. Ivacs bal 
oldali erős lövését a hazai kapus 
kiejtette, a labdára startoló Skita 
és a hazai védő közül azon-
ban az utóbbi lett a győztes, és 
megmentette a kapuját a góltól. 
Sajnos az összecsapás során 
Skita megsérült, és a vendégek 
edzőjének kényszerû cserét kel-
lett végrehajtania. 

Az első félidő még említhető 
eseménye Flórián szabadrúgá-
sa volt; a labda a felső lécet 
érintve hagyta el a játékteret. 
Kiegyenlített mezőnyjáték mel-
lett a budafokiak szögletek sorát 
érték el, és azok veszélyesen 
szálltak a kapu előterébe, de a 
vendégek védelme minden eset-
ben biztosan hárított. Helyzetig 
azonban egyik csapat sem jutott 
el, így a félidő gól nélkül zárult.

A második félidőre átszervez-

te csapatát a vendégek mestere, 
bár ennek hatása a félidő ele-
jén még nem mutatkozott meg. 
A hazaiak az NB III-as tagságért 
szinte élet-halál harcnak tekin-
tették a mérkőzést, és enyhe 
mezőnyfölényt harcoltak ki. 
A félidő közepén kezdett magára 
találni az érdi csapat, és kezdett 
úgy játszani, ahogyan már az 
első perctől elvárható lett volna. 
Ekkor beszorultak a hazaiak a 
saját kapujuk elé, és a levegő-
ben lógott a vendégek vezető 
gólja. Szöglet után Aradi gól-
helyzetben még kapu fölé fejelt, 
de néhány perccel később már 
megszületett a hőn áhított veze-
tő gól. A 76. percben egy bal 
oldali akciót követően Ország 
elé került a labda, aki azt ballal 
kapásból a kapuba lőtte (0-1). 
Az érdiek vezető gólja után még 
nagyobb sebességre kapcsolt a 
hazai csapat, de a vendégek tak-
tikusan őrizték a nehezen kihar-
colt előnyt, és sikeresen megóv-
ták kapujukat a góltól.

A vártnál talán nehezebben 
szerezte meg a három pontot 
az Érdi VSE. Skita sérülése 
nehéz helyzetbe hozta a ven-
dég együttest, hiszen a góllövő-
lista vezetőjét kell pótolni. 
A döntetlenközeli mérkőzésen 
Ország helyzetfelismerése dön-
tött. A hazai csapat annyiban 
okozott csalódást, hogy a játék 
helyett az érdiek játékának 
széttördelésére koncentráltak, 
és ez csak sorozatos szabályta-
lankodással vezetett eredmény-
re. 

A bajnoki címért folyó ver-
senyben az érdiek legnagyobb 

riválisa, a dorogi csapat is győ-
zött a hétvégén, az Érd előnye 
így továbbra is kettő pont a 
bajnoki táblázaton.
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Budafok, 150 néző
Vezette: Závotka Csongor
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Aradi Cs., Kovács K., Cservenka 
G. – Mészáros T. (Gróf A.), 
Horváth S., Havrán G., Flórián 
Á. (Horváth L.), Ivacs G. – Skita 
T. (Megyeri R.)
Vezetőedző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Ország P.
Sárga lap: Kovács K., Aradi Cs., 
Gróf A.
Jók: Ország P., Horváth S., 
Ivacs G.

 
Nem ilyen mérkőzésről álmo-

dott a két csapat edzője.
Miskovicz Bálint (Érd):
– Nem kívánok senkinek egy 

ilyen mérkőzést. Az idény leg-
gyengébb játékával szereztük 
meg a három pontot, amelyre a 
végelszámolásnál nagy szüksé-
günk lesz. Csak a győzelemmel 
vagyok elégedett. A mutatott 
játék katasztrófa.
Schrót  Lajos  (Budafok) az 

elveszített mérkőzés után nem 
volt olyan idegállapotban, hogy 
nyilatkozzon.

A következő fordulóban, 
május 19-én, szombaton öt óra-
kor a III. ker. csapata érkezik 
az Ercsi úti sportpályára, majd 
május 26-án, szombaton öt óra-
kor a Sárisáp csapata ellen lép 
pályára az Érd Tatabányán.

 Harmat Jenő

Intenzív úszásoktatás indul 
kezdõ gyermekek részére

Június közepétõl július végéig intenzív, heti 5 alkalmas úszásoktatásra várjuk gyermekeik jelent-
kezését 4 éves kortól.
Az úszásoktatás egyhetes ára 5000 Ft (testvérkedvezmény érvényesíthetõ).
Az oktatás idõpontja: hétfõtõl péntekig 16.00–17.00 óra között. 
Helyszíne: Érd, Szent László tér 1., tanuszoda.
Befizetés:
Június 14-én, csütörtökön vagy június 15-én, pénteken 16.00–18.00 óráig az uszodában.
Június 25-tõl hétfõnként 16.00–17.30 óra között az uszodában, Fülöp Henriettnél.

Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon:  
Fülöp Henriett (06/20-2215-502)

Elsõ Érdi Úszó Egylet 

Nyári úszótábor
Kedves Szülõk!
Értesítjük önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk 
június 18-tól heti turnusokban.

Legfontosabb tudnivalók:   
–  mindennap 08.00–16.00 óráig tartjuk foglalkozásain-

kat
– ebédet és uzsonnát biztosítunk
– egy tábori nap ára 3500 Ft
–  testvérkedvezmény érvényesíthetõ (a második gyer-

meknél 3000 Ft/nap)
–  kezdõ gyermekek jelentkezését is várjuk (4 éves kor-

tól)
–  kérjük, hozzon orvosi igazolást arról, hogy gyermeke 

egészséges, és részt vehet a  táborozáson

Részletes programunk:  
–  tábornyitás: gyülekezõ a Gárdonyi Géza Általános 

Iskolánál reggel 7.15-tõl 7.45-ig
– táborzárás: 16.00 óra, ügyelet 16.30-ig
– napi 2x60 perces úszás, reggel, illetve délután

A két úszás között napközben szakemberek irányításával sportfoglalkozások (sorverseny, 
labdajátékok stb.). Ezeken kívül különbözõ színes programok várják a gyermekeket (rajz- és 
kézmûves-foglalkozás, éneklés, mesedélután). Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem.
A foglalkozások helyszínei: érdi tanuszoda (Érd, Szent László tér 1.), Gárdonyi Géza Általános 
Iskola (Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.). 

Turnusok idõpontjai:  
június 18.–június 22.
június 25.–június 29.
július 2.–július 6.
július 9.–július 13.
július 16.–július 20.
július 23.–július 27.
július 30.–augusztus 3. 

(az utolsó hét csak megfelelõ létszám esetén indul)
 
Jelentkezés: folyamatosan, de legkésõbb az adott turnust megelõzõ héten.
Befizetés: június 14-én, csütörtökön és június 15-én, pénteken 16.00–18.00 óráig az uszodában, 
június 25-tõl pedig minden hétfõn 16.00–17.30 óráig az uszodában, Fülöp Henriettnél.

Érdeklõdni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
Fülöp Henriett, +36/20-2215-502
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Egy gól döntött

Indul az érdi csapat támadása
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Ökumenikus kupa
Az érdligeti, Fürdő utcai játszótér 
műfüves pályáján 2012. május 
19-én, szombaton fél kilenc és 
tizenkét óra között két református, 
két baptista és egy katolikus csapat 
részvételével ökumenikus focikupát 
rendeznek, ahová a szervezők szere-
tettel várnak minden érdeklődőt.


