
Érdi Újság16 XIX. évfolyam, 2009. március 12.

Az elmúlt hétvégén megkezdő-
dött az NB III-ban is a tavaszi 
szezon. Az ősszel jól szerepelt 
érdi csapat az első mérkőzé-
sét a Budafokkal játszotta. 
A hazaiak ősszel az első helyen 
végzett Kecskeméttel azonos 
pontszámmal, de rosszabb gól-
különbséggel a második helyen 
zártak, míg az érdiek – négy 
ponttal lemaradva az elsőtől 
– az ötödik helyen várták a 
tavaszi folytatást.

A mérkőzés érdekességét az 
adta, hogy ősszel a nyitó fordu-
lóban az újonc érdiek nem várt 
3-0-s, magabiztos győzelmet 
arattak a vendégek felett, akik 
most természetesen a visszavá-
gás reményével léptek pályára. 

Az érdi csapatnál a játékos-
keretben lényeges változás nem 
történt, a felkészülési mérkő-
zések azt bizonyították, hogy 
az elvégzett munka bizakodásra 
adhat okot a tavaszi fordulók-
ban is.

Szomszédvári rangadóval 
kezdte tehát az érdi csapat a 
tavaszi szezont, Budafokon. A 
legfontosabb mozzanat: a mér-
kőzés 55. percében Flórián vég-
zett el szabadrúgást mintegy 25 
méterről. A sorfal mellett ellőtt 
labdája a kapufáról kipattant, 
és a jókor érkező Hegedűs a 
meglepett hazai védők között a 
léc alá vágta.  

A mérkőzésről pedig összes-
ségében megállapítható, hogy 
kezdetben mindkét csapat 

kereste az ellenfél gyengéit, így 
főleg mezőnyben folyt a játék, a 
kapuk nem forogtak veszélyben. 
Negyedóra után a széllel támo-
gatott hazaiak enyhe mezőny-
fölénybe kerültek, és egy alka-
lommal az érdi kapus bravúrja 
is kellett, hogy megőrizze a 
kapuját a góltól. Ezt követően 
kiegyenlített mezőnyjáték folyt, 
a védelmek jól álltak a lábukon, 
így gólhelyzet már egyik kapu 
előtt sem alakult ki.        

A második félidő elején az 
erős szél támogatását is kihasz-
nálva hamar vezetést szerzett az 
érdi csapat, így egyből véget ért 
a szinte barátságos mérkőzés 
békés jellege. A hazaiak mozgó-
sították minden erejüket, hogy 
legalább döntetlenre mentsék 
a találkozót, míg a vendégek 
ráéreztek arra, hogy akár meg is 
nyerhetik a meccset. A budafo-
kiak hiába támadtak többet, az 
idő múlásával egyre idegeseb-
bek lettek, a játékukba így egyre 
több hiba csúszott. Az érdi csa-
pat játékosai hosszú indítások-
kal próbáltak veszélyes helyze-
tet kialakítani az ellenfél kapu-
ja előtt. A mérkőzés hátralévő 
részében aztán hiába támadott 
többet a hazai csapat, nem bírt 
a hősiesen küzdő vendégekkel, 
így a mérkőzés eredménye nem 
változott.

A csapat edzője, ifj. Novák 
Ferenc: 

– A játékban taktikusak vol-
tunk, arra számítottunk, hogy 

ha nem kapunk gólt, egyet 
előbb-utóbb tudunk rúgni. 
A csapat maximálisan betartot-
ta az utasításokat, így minden-
kit dicséret illet. Köszönjük a 
csapatot szép számmal elkísérő 
szurkolók buzdítását.

Budafok LC–Érdi VSE 0-1 (0-0)
Budafok, 200 néző
Vezette: Hegedűs Attila

Az Érdi VSE összeállítása: Szabó 
– Herczog, Jakab, Horváth L., 
Salamon-Gál L. (Csizmadia), 
Megyeri – Sárdi, Flórián, 
Hegedűs (Hajdú) – Károlyi R. 
(Zsigmond)
Edző: ifj. Novák Ferenc
Góllövő: Hegedűs
Jók: ifj. Novák Ferenc edző az 
egész csapat fegyelmezett, lelkes 
játékát dicsérte, és nem kívánt 
senkit külön kiemelni.

A következő hazai mérkőzés 
március 14-én, szombaton lesz, 
délután fél három órai kezdet-
tel. Ellenfél: a Tisza Volán.

  Harmat Jenő

Antunovits László a felnőtt 
magyar válogatottal a Szerb 
Nagydíjon szerepelt, az érdi 
serdülőcsapat a szabadfogású 
csb döntőin, két fiatal verseny-
zőnk pedig Trencsényben, a 
nyolc ország versenyzőit fel-
vonultató nemzetközi viadalon 
vett részt.

Antunovits kiválóan kezdett 
a Szerb Nagydíjon, a 84 kg-
osok kötöttfogású versenyében. 
Az első fordulóban a szerb, a 
másodikban az amerikai ellen-
fele sem tudott ellenállni pör-
getéseinek. A harmadik körben 
horvát ellenfelétől 2-3-ra kika-
pott, így a bronzéremért mér-
kőzhetett montenegrói ellenfe-
lével. Őt 3-2-re sikerült legyőz-
nie, s bronzot vehetett át.

Serdülő szabadfogású csb-t 
rendeztek a Vasas csarnoká-
ban, amelyen 23 csapat indult. Az érdi birkózók az Orosházi 

Spartacust 25-15-re, az UTE 
csapatát 32-10-re, a diósgyő-
rieket 24-19-re győzték le. A 
Csepeltől 17-22-es vereséget 
szenvedett a gárda, így hiába 
volt körbeverés, a Fortuna 
ezúttal nem az érdieknek ked-
vezett. Csoportmásodikként 
végzett a csapat, s az ötö-
dik helyért folytathatták. Ott 
magabiztosan menetelve a Vasi 
Volánt 22-18-ra, a Sziget SC-t 
26-16-ra, a Vasas II. csapatát 
27-12-re verve lett ötödik az 
érdi együttes.

A csb-n indult érdi birkózók 
névsora: Boros Gábor, Bárkányi 
Sándor, Hajcsik István, Dénes 
Mercédesz, Kosik Boldizsár, 
Sárosi János, Prim Martin, 
Boros László, Sipos Tamás, 
Délceg Emese, Kovács Péter, 
Magyar Gergely, Bublik Bence, 
Molnár János.

Két fiatal érdi versenyző, 
Mikó Erik és Váncza István 
a szlovákiai Trencsény váro-
si sportcsarnokában indult a 
nyolc országot felvonultató 
kötöttfogású diákversenyen. 
Váncza 25 kg-ban az első két 
fordulóban két szlovák ellen-
felét tussal, majd a döntőben 

a trencsényi ellenfelét csípődo-
bással fektette két vállra, s lett 
aranyérmes.

Mikó Erik 41 kg-ban két 
magyar ellenféllel kezdett. Az 
első fordulóban az FTC-s Papot 
tussal, majd a dorogi Kovácsot 
egy csípődobást követően fek-
tette két vállra. Az elődöntőben 
Zajákot szintén tussal győz-
te le. A döntőben a hazaiak 
versenyzőjét, Domolát verte 
vesztésre álló helyzetet meg-
fordítva pontozással, s lett ő is 
aranyérmes. 

– Kis létszámú csapatunkkal 
a korosztályos harmadik helye-
zettnek járó kupát is sikerült 
hazahoznunk – foglalta össze 
az eredményeket Tar Mihály 
vezetőedző. R. F.

A serdülõcsapat. Elöl Dénes Mercédesz, Hajcsik István, Kovács Péter, 
Bublik Bence, Délceg Emese, Boros Gábor, Bárkányi Sándor. Hátul áll-
nak: Tar Mihály edzõ, Magyar Gergely, Sárosi János, Prim Martin, Kosik 
Boldizsár, Sipos Tamás, Molnár János, Boros László, Sipos Árpád

Ifj. Novák Ferenc szerint a csapat jó munkát végzett az elõkészületek során
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Megkezdõdött a labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonja

Bravúros gyõzelem Budafokon

Új játékosokat toborzunk!  

Baseballtanfolyam Érden
A vendégedzőnk Jim Leininger lesz Amerikából.

Az 1997 és 1999 között született lányokat és fiúkat
március 27-én, 28-án és 29-én 14.00–16.30 között várjuk.

Az 1994 és 1996 között született lányokat és fiúkat
március 28-án és 29-én 10.00–13.00 között várjuk..00–13.00 között várjuk.13.00 között várjuk.

Nőket és férfiakat – 1993-ban és korábban születetteket 
– is várunk március 28-án és 29-én 16.30–18.30 között.

Részvételi díj: nincs
Helyszín: Ófalu, baseballpálya (a Mecset utca északi végén)
Térkép: www.erdbaseball.hu/direction.html

Kérlek, hogy nálam jelentkezz, küldj e-mailt. 

Üdvözlettel: Lingenhoel Terry baseball-vezetőedző 
e-mail: terry@h.om.org; mobil: 06/20-886-1122

Szervező és támogató: Baseball Team SE és OM Alapítvány

Mikó Erik és Váncza István aranyat nyert Trencsényben

Antunovits bronzérmes lett 

a Szerb Nagydíjon

Helyesbítés
Az Érdi Civil Fórum szervezeteinek 
lapunk előző számában közölt felhívása 
– a beküldő hibájából – tévesen jelent 
meg. A személyi jövedelemadó 1%-os 
felajánlását ugyanis az Érdi Spartacus 
Sport Club nem tudja fogadni, mivel 
nem közhasznú szervezet. Kérjük, 
hogy az adó 1%-át az Érdi Birkózókért 
Alapítvány számára ajánlják fel, adó-
szám: 18680494-1-13.

sport


