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Hatalmas érdeklődés előz
te meg a bajnokság első két 
helyezettjének találkozóját. 
A vendégcsapatot két külön
busszal és számos gépkocsi
val kísérték el szurkolói, míg a 
hazai labdarúgók játékára régen 
látott nagy számban látogattak 
ki érdi és környékbeli szim
patizánsai. A mérkőzés tétje 
mindkét csapat számára nagy 
volt. Vendéggyőzelem esetén 
matematikailag maradt volna 
még esélye a dorogi csapatnak 
a bajnokság megnyerésére, míg 
a hazai győzelem érdi bajnoki 
címet jelentett.

A vendég dorogi csapat kezd
te jobban a mérkőzést. Azonnal 
támadólag léptek fel, és sorozat
ban több szöglettel is veszélyez
tették a hazai kaput. Sőt, egy 
szabadrúgás követően Kertész 
bravúrjára is szükség volt, hogy 
megőrizze a kapuját a góltól. 
A hazai csapat játékára rányom
ta a bélyegét a nagyobb tét, kap
kodva játszott, támadásait nem 
tudta végigvezetni a mérkőzés 
ezen szakaszában. A félidő 
közepétől kezdett magára talál

ni az érdi csapat, és az első 
veszélyes támadást követően 
Ország beadását a sérüléséből 
visszatérő Skita alig csúsztatta 
a kapu mellé. Egyre inkább a 
hazai csapat akarata érvénye
sült a pályán; Horváth S. labdá
ja ismét gólhelyzetben találta 
Skitát, de perdítése a kapufa 
mellett hagyta el a játékteret.

Nagyszerû iram és küzdelem 
jellemezte az első félidőt, ahol 
egyik csapat sem tudott előnyt 
kiharcolni, de a szurkolók tetszé
sét elnyerte a két csapat játéka.

A második félidőt is a Dorog 
kezdte jobban. Bátor játékának 
köszönhetően néhány percet 
követően Szabó P. került gól
helyzetbe, azonban szorongatott 
helyzetben a kapu fölé emelt. 
A válasz sem késett sokáig, de 
a vendég védők az utolsó pilla
natban hárítottak. Továbbra is 
jó iramú, nagy küzdelmet hozó 
mérkőzést láthattak a szurko
lók, hol az egyik, hol a másik 
kapu forgott veszélyben, de a 
végjátékban a csatárok nem tud
tak a jól záró védők eszén túl
járni. Egyre inkább bizonyossá 

vált, hogy aki gólt szerez, meg 
is nyeri a mérkőzést. A hazai 
csapat szurkolóinak nagy örö
mére ez az érdi csapatnak sike
rült. A 80. percben a mezőny 
talán legjobbja, Horváth S. ível
te a jobb oldalon érkező Ország 
P.hez a labdát, és az érkező 
hazai játékos a kapuba fejel
te a – mint utóbb kiderült, a 
– mérkőzést eldöntő gólt. 10 
A mérkőzés utolsó perceit a 84. 
percben kiállított Havrán G. nél
kül, emberhátrányban játszotta 
a hazai csapat, de a győzelmet 
már nem engedte ki a kezei 
közül. Az Érd 17 év után szerez
te meg ismét a bajnoki címet az 
NB IIIas bajnokságban!

Kitûnő játékvezetés mellett 
a bajnoki táblázaton elfoglalt 
helyezésükhöz méltó küzdel
met vívott a legtöbb gólt szer
ző – Érd – és a legkevesebb 
gólt kapó – Dorog – csapata. 
A mérkőzés lefújását követően 
mindkét szurkolótábor taps
sal jutalmazta a csapatokat, 
amelyből azért a bajnokságot 
megnyerő hazaiaknak jutott 
több. A dorogi csapat veresége 
ellenére megszerezte a máso
dik helyet, ezzel az ezüstérmet, 
tegyük hozzá, a látottak alap
ján nem érdemtelenül. Érdemes 
szót ejteni a két szurkolótábor
ról is; a sportszerûség határán 
belül maradva végig biztatták 
a csapataikat, és a mérkőzés 
lefújása után is egymásnak gra
tulálva köszöntek el.

 
Érdi VSE – Dorogi FC 1-0 (0-0)
Érd, 600 néző
Vezette: Lak Balázs
Érd: Kertész F. – Ország P., 

Jakab Á., Aradi Cs., Kovács 
K. – Cservenka G., Havrán 
G., Horváth S., Flórián Á. 
(Mészáros T.), Ivacs G. (Megyeri 
R.) – Skita T. (Riba Z.).
Vezetőedző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Ország P.
Sárga lap: Horváth S., Aradi Cs.
Piros lap: Havrán G.
Jók: Jakab Á., Aradi Cs., 
Horváth S., Ország P.

 
A mérkőzést követően mind

két edző az Érd megérdemelt 
bajnoki győzelmét emelte ki.

Miskovicz Bálint (Érd):
– Gratulálok a csapatomnak, 

a játékosok a mai győzelmükkel 
feltették a koronát az egész éves 
teljesítményükre. Köszönet a 
város önkormányzatának, a 
sportkör és a szakosztály veze
tésének, valamint a szponzo
roknak, hogy támogatásukkal 
elérhettük ezt a sikert. Örülök, 
hogy a győzelmünkkel és a baj
noki címmel örömet szerezhet
tünk a mérkőzésre kilátogató 
szép számú szurkolóinknak.

Miskei Attila (Dorog):
– Az a csapat, amelyik két

szer legyőzi a mögötte lévőt, 
mindenféleképpen megérdemli 
a bajnoki címet. Gratulálok az 
érdieknek. Mi megpróbálunk 
tovább fejlődni – én is és a csa
patom is.

A már bajnok Érdi VSE a 
következő fordulóban, júni
us 9én szombaton öt órakor 
a Biatorbágy csapatát fogadja 
az Ercsi úti sportpályán, majd 
az utolsó fordulóban, június 
16án szombaton öt órakor a 
Gázmûvek csapatának vendége 
lesz. Harmat Jenő

Érdi VSE – Dorogi FC 1-0 (0-0)

Bajnok az Érdi VSE!   

Megvan a bajnoki cím – az öröm elsõ pillanata
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A tavalyi nagy sikerû, csaknem 
600 főt megmozgató 600 érdi 
TeSzedd akció után az idei nem 
teljesítette a nagyon sokak által 
várt eredményt. A fő oka ennek 
a szervezők szerint az volt, 
hogy az önkormányzat mind
össze négy konténert biztosított 
a Visegrádi, a Mátyás király és a 
Törcsvári utcákba.

Az Érdi Környezetvédő 
Egyesület maga szervezte a 
szemétgyûjtési akciót, az érdi 
Cigány Tanáccsal és az Érdi 
Polgárőr Egyesülettel, illetve 
a hozzájuk csatlakozó magán
személyekkel. A helyszín a 
Darukezelő utcai kiserdő, illetve 
a Földmunkás utca – Napközis 
tábor környéke volt. 

A két lelkes csoport – mintegy 

40 fő – így is szép munkát vég
zett, hatalmas kupacok bizo
nyítják a szorgos kezek eredmé
nyességét. 

Idén viszont a TeSzedd orszá
gos központja már felkészültebb 
volt, és megfelelő mennyiségû 
kesztyût és zsákot biztosított, 
valamint a formazsákba rakott 
szemetet elszállították.

Talán jövőre alaposabb szer
vezéssel, nagyobb összefogás
sal sikeresebb lehet az Érden 
oly nagyon szükséges takarítás. 
Talán az országos központ is 
belátja, hogy sokkal korábbi idő
pont lenne célszerûbb, amikor 
még a növényzet nem ennyire 
fejlett, és nem a gyökerek közül 
kell kiásni a szemetet.
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Szorgalomban  
nem volt hiány

Az Érdi Környezetvédõ Egyesület szervezte az akciót, a Cigány Tanáccsal 
és a Polgárõr Egyesülettel, illetve a hozzájuk csatlakozó magánszemélyek-
kel közösen
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