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haha

Az előző fordulóban a vendégek 
váratlan vereséget szenvedtek 
otthonukban, így a kudarc kija-
vításának reményében érkeztek 
Érdre, nem is szólva arról, hogy 
ősszel az érdiek mindhárom 
pontot elhozták Szegedről –
ezzel is borsot törve a vendégek 
orra alá. A hazai csapat játéko-
sai a bravúros budafoki győze-
lem után az újabb három pont 
biztos begyűjtésében bíztak.

A „győztes csapaton ne vál-
toztass!” elvét követve a buda-
foki kezdő csapat lépett pályára 
az első hazai mérkőzésen. Érdi 
rohamokkal kezdődött a talál-
kozó. Az első percekben úgy 
tűnt, hogy a hazai csapat hamar 
el akarja dönteni a három pont 
sorsát, hisz előbb Flórián sza-
badrúgását védte bravúrral a 
vendég kapus, majd Károlyi 
lövése jelentett veszélyt a szege-
di kapura. Később alábbhagytak 
a hazai rohamok és a vendégek 
egyre inkább lábra kaptak, mi 
több, a középpályán fölénybe is 
kerültek a sok hibával és pon-
tatlanul játszó hazai csapattal 
szemben.

Jókor jött a vezető gól, amely 
egy szemre is szép támadás 
végén született. A 27. percben 
a vendégek térfelén labdát szer-
zett az érdi csapat, Flórián indí-
totta a bal szélen Hegedűst. Ő az 

alapvonalról középre lőtte a lab-
dát, amit a jókor érkező Károlyi 
R. a kapu jobb oldalába pörge-
tett. A gól láthatóan megfogta 
a vendégeket, így kiegyenlítetté 
vált a játék, sőt az előny növelé-
sére is megvolt a lehetőség, de 
Károlyi beadását Sárdi a kapu 
előteréből fölé vágta.

A második félidő enyhe sze-
gedi mezőnyfölénnyel kez-
dődött, amelyet a hazai véde-
lem biztosan rombolt, de a 
vendégek egyenlítő góljának 
megakadályozásában a hazai 
kapus bravúrjára is szükség 
volt. Fokozatosan beszorult az 
érdi csapat a saját térfelére, de 
szerencséjére a labdát többet 
birtokló vendégek a kapu előtt 
sorra hibáztak, így gólveszélyes 
helyzetet nem tudtak kialakíta-
ni. A hazaiak ellentámadások-
kal próbálkoztak, ezek azonban 
a sok pontatlanság miatt már 
csírájukban elhaltak. A vendé-
gek egyre nyíltabb játékkal nagy 
erőfeszítéseket tettek az egyen-
lítés érdekében, így a mérkőzés 
utolsó perceiben ismét két nagy 
lehetőség nyílt a hazai csapat 
előtt. Előbb Károlyi alig lőtt 
mellé, majd Csizmadia emelt 
az üres kapura, de a visszafutó 
kapus még a gólvonal előtt bele 
tudott ütni a labdába, így ez a 
ziccer is kimaradt.

Nem játszott tehát igazán jól 
az érdi csapat, de még így is 
három-négy nagy gólhelyzetet 
kialakított. Mivel ezek rendre 
kimaradtak, az eredményt látva 
szorosnak tűnik a mérkőzés 
– annak ellenére, hogy a vendé-
gek a meddő mezőnyfölényük 
ellenére nem sok veszélyt jelen-
tettek a hazai kapura.

Dr. Buchholcz Gábor, a Tisza 
Volán edzője: – Bosszantó, hogy 
egy gyenge napot kifogó Érdtől 
tudtunk kikapni. Bár mezőny-
ben végig fölényben voltunk, a 
fölényünket nem sikerült gólra 
váltanunk.

Ifj. Novák Ferenc, az Érdi VSE 
edzője: – A hazai mérkőzése-
ink rendre nehezek lesznek, 
mivel ellenfeleink egyre jobban 
figyelnek már ránk. Először ját-
szottunk idén füves pályán és 
ez sajnos meg is látszott a játé-
kunkon. Nem játszottunk jól, 
de jobban akartuk a győzelmet, 
és a nagyobb gólhelyzetek is 
nekünk adódtak, így a győzel-
met mindenféleképpen megér-
demeltük.

Érdi VSE–Tisza Volán SC    
1-0 (1-0)
Érd, 200 néző
Vezette: Aradi Csaba
 
Érdi VSE: Szabó G. – Herczog 
Gy., Horváth L., Jakab Á., 
Salamon D. (Nagy G.) – Gál 
L., Megyeri G. – Sárdi G. (Gál 
K.), Flórián Á., Hegedűs Cs. 
(Csizmadia Z.) – Károlyi R.
Edző: ifj.Novák Ferenc
Góllövő: Károlyi R.
Jók: Herczog Gy., Horváth L., 
Jakab Á.

A következő, 18. fordulóban 
– március 22-én, vasárnap, dél-
után három órakor – Dabason 
lép fel az érdi csapat, majd a 
19. fordulóban – március 28-án, 
szombaton, délután fél négykor 
– a Jászapáti VSE lesz a vendé-
günk. Harmat Jenő

Érdi VSE–Tisza Volán SC 1-0 (1-0)

Megvan a három pont

Március 15-ét a Delta röplab-
dázói Szegeden röplabdázással 
ünnepelték. A márciusi ifjak-
hoz hasonlóan a fiatal deltások 
is nagy küzdelmeket vívtak. 

Mini korcsoportban 40 csa-
pat indult. Hat pályán zajlottak 
a meccsek, és ebben a mezőny-
ben az érdieknek a 11. és 18. 
helyet sikerült megszerezni. 
Akadt olyan csapat, amelyik-
kel a Budapest-bajnokságban, 
február elején már játszottak 
a lányok, de akkor még saj-
nos alulmaradtak 2-1 arányban 
– most viszont, egy hónappal 
később, itt Szegeden sikerült 
legyőzni őket 2-0-ra!

A 11. helyet elért csapat név-
sora: Pap Krisztina csapatka-
pitány, Horváth Hetti, Kocsis 
Petra, Varga Zsófi feladók, 
Burák Kata, Vad Bernadett és 
Horváth Dóri támadók.

A 18. helyet elért csapat 
listája: Medve Natália csapat-
kapitány, Gál Vivien, Szakács 
Brigitta feladók, Jakab Gréta, 
Tulok Ancsi, Marady Fanni 
támadók.

A gyermek korosztályú 
lányok első nagy sikereiket itt 
szerezték, hiszen több csapa-
tot legyőzve 22 csapatból a 
14. helyen végeztek. A kez-
deti ijedtség és megilletődött-
ség után sikerült felszabadult, 

lelkes játékkal 2-1 arányban 
legyőzni a békéscsabai csapa-
tot. A Vasas egyes számú csapa-
ta sajnos még túl nagy falatnak 
bizonyult. Ezen a mérkőzésen 
a csapat elsődleges célja a tisz-
tes helytállás volt, amit sike-
rült is megvalósítani. Vasárnap 
aztán ismét korán ébredtek 
a lányok, hiszen már nyolc 
órakor a bírói síp elindította 
az érdi lányok mérkőzését. 
Nagyon jó szervákkal, pontos 

fogadásokkal és okos támadó-
játékkal lehengerelték az ellen-
felet és egy-kettőre megsze-
rezték a vezetést. A második 
játékrészben folytatódott a jó 
játék és ez nem is vezethetett 
máshoz csak győzelemhez: 2-
0-ra nyert a Delta a szegedi 
Radnóti csapata ellen. A követ-
kező meccseken szintén nagy 
csatákat vívtak az érdiek, de a 
sorozatterhelés miatti fáradt-
ság közrejátszott a későbbi 
vereségekben. Ennek ellenére 
az edzők büszkék a lányokra, 
hiszen az igazi tűzkeresztsé-
gen ezen a tornán estek át és 
nagyon jól vették az akadá-
lyokat, nagyon sokat tanultak. 
Ezt hazafelé a buszon a lányok 
közül többen is elmondták és 
jó hangulatban, énekelve tér-
tek vissza Érdre.

A gyerekcsapat is megér-
demli, hogy felsoroljuk őket 
név szerint: Gál Wanda csa-
patkapitány, Pap Nóra feladó, 
Ostorházi Noémi, Illisz Luca, 
Paróczai Virág, Kazár Esther,  
Hreblay Flóra, Burák Lili táma-
dók.

Három csapat irányítása egy 
időben, több helyszínen egy 
embernek lehetetlen feladat lett 
volna, ezért Mátrai Beáta edző 
külön köszönetet mondott a 
két segítő edzőnek, Ostorházi 
Mayának és Bartosné Kriszta 
néninek, akik nélkül nem lehe-
tett volna elérni ezt az ered-
ményt.

Ezekre a sikerekre építve 
továbbra is várunk minden kis-
lányt és kisfiút röplabdázni.

Érdeklődni Mátrai Beáta 
edzőnél lehet, telefonszáma: 
06-20/801-6873.

Deltás lányok 
sikerei Szegeden

Röplabdázók bálja
Röplabdás bál lesz Érden, 2009. április 18-án, a Benta rendezvényteremben.  

Cím: Érd, Velencei út 29.
A bál bevételét a Delta Röplabda Sportegyesület működési feltételeinek  

javítására fordítjuk.
Megjelenés: sportos, elegáns öltözetben.

Részvételi díj: 5000 Ft
Röplabdás gyerekeink részvétele ingyenes, 

ha vacsorázni szeretnének: 3500 Ft

A részvételi díj tartalma:
• Welcome drink, pogácsa
•  Rántott csirkemell, hentes szelet, paprikás hagymás  

burgonyával, mexikói rizzsel, savanyúság
• Desszert: kemencés pite (almás, meggyes)

Zene, karaoke: Kristály duó

Az est programja:
18.00–18.30-ig  Vendégek érkezése
19.00–20.00-ig  Vacsora
20.00–20.30-ig  Röplabdás gyerekeink műsora
20.30–23.00-ig  Tánc
23.00–24.00-ig  Karaoke
24.00–00.30-ig  Tombola
00.30-tól ismét tánc – addig, ameddig jól érezzük magunkat.

Kérlek, jelezz vissza e-mailben vagy telefonon, ha jönni szeretnél!
Belépőjegyet igényelni Mátrai Beátánál 06-20/801-6873,  

vagy  Dömötör Lászlónál 06-20/964-2936 lehet.

Meccs közben is szükség van az edzõi tanácsokra   

NB III Alföld csoport bajnokság
2008/2009. évi tavaszi szezon sorsolása

16. forduló 2009. 03. 07., szombat 13.00: BUDAFOKI LC – ÉRDI VSE
17. forduló 2009. 03. 14., szombat 14.30: ÉRDI VSE – TISZA VOLÁN SC
18. forduló 2009. 03. 22., vasárnap 15.00: FC DABAS – ÉRDI VSE
19. forduló 2009. 03. 28., szombat 15.30: ÉRDI VSE – JÁSZAPÁTI VSE 
20. forduló 2009. 04. 05., vasárnap 16.00: HONVÉD KFT. – ÉRDI VSE
21. forduló 2009. 04. 11., szombat 16.30: ÉRDI VSE – KECSKEMÉTI TE
22. forduló 2009. 04. 19., vasárnap 17.00: SZOLNOKI SPARTACUS – ÉRDI VSE
23. forduló 2009. 04. 25., szombat 17.00: ÉRDI VSE – ALGYŐ SK
24. forduló 2009. 05. 03., vasárnap 17.00: KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK – ÉRDI VSE
25. forduló 2009. 05. 09., szombat 17.00: ÉRDI VSE – ÚJBUDA TC
26. forduló 2009. 05. 17., vasárnap 17.00: IZSÁKI SÁRFEHÉR SE – ÉRDI VSE
27. forduló 2009. 05. 23., szombat 17.00: ÉRDI VSE – MONORI SE
28. forduló 2009. 05. 31., vasárnap 17.00: HMVHELY FC /HFC/ – ÉRDI VSE
29. forduló 2009. 06. 06., szombat 17.00: GYULAI TERMÁL FC – ÉRDI VSE
30. forduló 2009. 06. 14., vasárnap 17.00: ÉRDI VSE – OROSHÁZA FC

sport

Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium ismét megrendezi

Diákgála 
elnevezésű programját a városi Szepes Gyula Művelődési Központban 2009. április 1-jén 17 órai kezdettel.

A Diákgálán tanulóink ének, zene, tánc, jelenet, vers és próza, valamint egyéb kategóriákban mutatják meg tehetségüket. Az előadásnak 
ugyanakkor a nagyközönség előtt való bemutatkozáson túl – nem titkolt – jótékonysági szándéka az Érdi Gimnázium Alapítvány 
forrásainak bővítése. 

A bevétel a szociális helyzetük miatt rászoruló tanulók támogatását biztosítja.
Támogatójegy: 1000 Ft    (belépésre nem jogosít)
Belépőjegy:  500 Ft
Családi jegy:  1000 Ft    (3 fő belépésére jogosít )

Jegyek kaphatók:  a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, Érd, Széchenyi tér 1., valamint a helyszínen. 

 Iskolavezetés	 Diákönkormányzat	


