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Ismét egy kiesés elől menekülő 
csapat volt az érdiek ellenfele a 
hétvégi fordulóban. Múlt héten 
Budafokon megtapasztalhatta a 
csapat, milyen nehéz egy olyan 
együttes ellen játszani, amelyik 
az NB III-as tagságának meg-
őrzéséért küzd. A mérkőzésre 
kilátogató szép számú hazai 
szurkolótábor ennek ellenére 
javuló játékban és biztos hazai 
győzelemben reménykedett. 
Skita Tamás sérülése miatt a 
hazaiak edzőjének át kellett 
szerveznie csapatát, és kény-
szerből Horváth Sándort szere-
peltette előretolt csatárként.

Meglepetésre a vendégcsapat 
lépett fel támadólag és okozott 
kisebb zavart a hazai védelem-
ben. Az első lehetőség ennek 
ellenére az érdiek előtt adódott, 
de Horváth S. jó helyzetben 
nem jól érte el a labdát. Az ellen-
támadásnál Kertésznek kellett 
bravúrt bemutatnia. Mindkét 
csapattól nyílt, támadó futballt 
láthattunk, amely garantálta a 
gólokat is. A kezdeti vendég-
rohamok után a hazaiak átvet-
ték a mérkőzés irányítását, és a 
vezető gólra sem kellett sokáig 
várni. A 16. percben a III. kerü-
leti védőkről lepattanó labda 
Havrán G. elé került, aki 16 
méterről a kapuba lőtte. 1-0.

Nem telt el sok idő, és tovább 
nőhetett a hazaiak előnye. A 21. 
percben Flórián szögletét Jakab 

Á. fejelte kapura, de a gólba 
tartó labdát a vendégvédő kéz-
zel elütötte. A megítélt 11-est 
Flórián Á. magabiztosan érté-
kesítette. 2-0. A biztos vezetés 
megnyugtatta a hazaiakat, és 
végre azt a játékot láthattuk a 
csapattól, amelyet már hetek 
óta hiányoltak a nézők. Az érdi-
ek sorozatban vezették táma-
dásaikat, lehetőséget sem adva 
a vendégeknek az eredmény 
szépítésére. Az érdi szurkolók 
örömére sarokrúgásból tovább 
nőtt az érdi csapat előnye: a 35. 
percben Flórián Á. sarokrúgását 
Havrán G. csúsztatta a kapu-
ba. 3-0. A jelentős hátrány sem 
szegte támadó kedvét a kerü-
letieknek és ismét egy Kertész- 
bravúr kellet, hogy megőrizze 
kapuját a góltól.

A második félidő két vendég-
helyzettel indult, de csatáraik 
gólhelyzetben csúnyán ellőtték 
a labdát. A háromgólos hátrány 
ellenére úgy játszott a vendég-
csapat, mintha esélye lenne a 
győzelemre. Továbbra is bátor, 
támadó futballt láthattunk 
tőlük, de kétség sem fért ahhoz, 
hogy az érdi csapat nem vélet-
lenül áll lényegesen előbbre 
a bajnoki tabellán. Hogy ez a 
játékrész se teljen el hazai gól 
nélkül, erről először Mészáros 
T. gondoskodott. A 62. percben 
egy kapu előtti tûzijáték után 
Ivacs átadását továbbította a 

vendégkapuba. 4-0. A hazai cse-
rék után megbomlott az addig 
kitûnően játszó védelem, és ezt 
kihasználva szépítettek a ven-
dégek: a 82. percben egy balol-
dali támadást követően Örmény 
emelt a kifutó Kertész felett a 
kapuba. 4-1. Középkezdés után 
majdnem jött a hazai válasz, de 
Horváth lövését a gólvonalról 
mentették a vendég védők.

Az i-re a pontot Cservenka G. 
tette fel, aki a 90. percben az 
oldalvonal mellől lőtte a labdát 
a vendégkapu bal felső sarkába. 
5-1.

A hazai csapat mai játékával 
feledtette az elmúlt hetekben 
nyújtott gyengébb teljesít-
ményét, és a látottak alapján 
bizakodva tekinthetünk a hát-
ralévő négy forduló elé. Az 
Érdi VSE legnagyobb riválisa, a 
Dorog csapata a hétvégén dön-
tetlent ért el a Sárisáp csapata 
ellen, így ez érdiek előnye négy 
pontra nőtt vetélytársával szem-
ben.
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Érd, 300 néző
Vezette: Makk László
Érd: Kertész F. – Gróf A. (Füzy 
M.), Jakab Á., Aradi Cs., 
Kovács K. (Riba D.) -Ország 
P., Havrán G. (Mészáros T.), 
Flórián Á., Cservenka G. – Ivacs 
G., Horváth S.
Vezetőedző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Havrán G. 2, 

Flórián Á., Mészáros T., 
Cservenka G.
Sárga lap: Horváth S., Füzy M.
Jók: Horváth S., Havrán G., 
Cservenka G., Aradi Cs.

 
Az edzői nyilatkozatok alap-

ján úgy tűnik, mintha nem is 
ugyanazt a mérkőzést látták 
volna az edzők:

Miskovicz Bálint (Érd): Végre 
eredményesek is voltunk, és az 
eredményességgel párosult a jó 
játék. Aki erre a mérkőzésre 
kilátogatott, remélem, jól szóra-
kozott, és a csapat ilyen arány-
ban is megérdemelten nyert. 
Ezt a játékot és ezt a szívet kell 
tovább vinni a hátralévő négy 
fordulóban, hogy a kitûzött 
célt elérjük. Gratulálok minden 
játékosomnak a mai teljesítmé-
nyért.

Varga László (III. Ker.): Azért 
szép játék a futball, mert a hely-
zeteket mi alakítottuk ki, a gólo-
kat az Érd rúgta…

A következő fordulóban, 
május 26-án, szombaton öt óra-
kor a Sárisáp vendégeként lép 
pályára az Érdi VSE (a helyszín 
még változhat, interneten érde-
mes majd a véglegest megnéz-
ni).

Ami pedig talán a legfonto-
sabb: június 2-án, szombaton 
öt órakor lesz a várhatóan a 
bajnoki címet is eldöntő Dorog 
elleni mérkőzés az Ercsi úti 
sportpályán.

 Harmat Jenő

Az Érdi VSE labdarúgó szakosztálya 

Toborzót
 hirdet  a labdarúgást szerető és a labdarúgás iránt érdeklődő 

gyerekeknek az alábbi korosztályokban:

2005-2006-ban született (óvodás korú) gyerekeknek  
és 2007-ben született fiataloknak

 
Érdeklődni lehet:  az Ercsi úti sportpálya 23-365-649-es,  ifj. Horváth Sándor  
06-20-366-1067-es telefonszámán,  valamint személyesen hétfőtől péntekig 

délután 4 órától este 8 óráig az Ercsi út 34. alatti sportpályán.

Nagyszerû körülmények között, 
remek időben, verőfényes nap-
sütésben rendezték meg május 
19-én az első alkalommal 
kiírt Ökumenikus Focikupát. 
A családias környezetben, az 
érdligeti tó melletti csodásan 
felújított mûfüves pályán és a 
játékteret körülölelő parkban 
megrendezett eseményen öt 
gyülekezet állított ki 5+1 fős 
együtteseket. 

– Reméljük, hogy hagyo-
mány lesz ebből a tornából. 
A megrendezés időpontjának 
is jelentősége van, hiszen pün-
kösd előtt állunk. A foci előtt 
két nappal, áldozócsütörtökön, 
egy ökumenikus istentisztelet 
keretében is összegyûltünk, két 
gyülekezettel, az Érd Központi 
Református Egyházközséggel 
és a Görög-katolikus Egyház-
községgel kiegészülve. Az 
öt játékra jelentkező társa-
ság az Érdligeti és Parkvárosi 
Református Gyülekezet, az 
Érdligeti és Parkvárosi Baptista 
Gyülekezet, valamint a Tus-
culanumi Római Katolikus 
Plébánia csapatai – adott bete-
kintést a szervezés és az előző 
napok eseményeibe Literáty 
Zoltán, az Érdligeti Református 
Közösség lelkipásztora.

A szervezett kereteken belüli 
sportolás bebizonyította, hogy 
a vallási felekezetek összetarta-
nak Érden. A nap közös áhítat-
tal kezdődött, amely Jézus sza-
vainak felidézésének jegyében 
zajlott: „Aki nem úgy fogadja 

a mennyek országát, mint egy 
kisgyermek…” A mondat az 
Istenhez és ebben az esetben a 
mozgáshoz, labdarúgáshoz való 
kizárólagos figyelmet és ennek 
élvezetét szimbolizálta. Ezután 
az esemény védnöke, Érd pol-
gármestere, T. Mészáros András 
nyitotta meg a tornát. Külön 
kiemelte a közösségek, az egy-
házak és a sport szerepét, illetve 
egymáshoz való viszonyulását, 
kölcsönhatását egymásra. 

Az egyházi öltözéket többen 
is mezre cserélték, és keményen 
küzdöttek a pályán a gólokért, 
és a győzelemért. A kerítésen 
kívül pedig családjuk, hozzá-
tartozóik vagy akár a bámész-
kodók szép számmal követték 
figyelemmel az eseményeket. 
A „játékosok” életkora nagyon 
széles skálán; 10-65 év között 
mozgott. Végül a Parkvárosi 
Baptista Gyülekezeté lett az 
első hely, sőt, egyéni elismeré-
sekben is részesültek, hiszen a 
legjobb játékos és kapus is az 
ő soraikat erősítette. Az ered-
ményhirdetést már az Érdligeti 
Baptista Gyülekezet udvarán 
tartották, jóízû bográcsolással 
egybekötve. 

A remek hangulatú nap tehát 
mind sport-, mind pedig gaszt-
ronómiai élményt is hozott a 
résztvevőknek. A jövő pedig 
majd eldönti, hogy az ötletből 
pünkösdi királyság lesz, vagy 
a pünkösd közeledtét rendsze-
resen jelző várva-várt, színes, 
hangulatos esemény. sza
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Jó és eredményes játék  

A hazai védõk is kivették részüket a támadásokból
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Hiába védekeztek a vendégek olykor 7-8 játékossal, nem kerülték el a 
kiütéses vereséget

A játékosok életkora nagyon széles skálán; 10-65 év között mozgott
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