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A Pest megyei csapatbajnok-
ság második váci fordulójában 
sikeresek voltak a fiatal érdi 
úszók. A minden évben a Pest 
Megyei Úszó Szövetség által 
létrehívott sorozat hat csapat 
– Dabas, Érd, Kistarcsa, Monor, 
Százhalombatta, Vác – versen-
gése. A 33,3 méteres meden-
cében megrendezett versenyen 
végül csak a házigazda Váci 
Vízmű csapata tudta megelőzni 
az összetett pontversenyben az 
érdi csapatot. 

Újvári Márk alapozta meg 
a jó sorozatot a 200 méteres 
mellúszás évjáratos megkötés 
nélküli versenyében szerzett 
második helyével. Ezt követő-
en a 100 méteres mellúszásban 
Tekauer Márk és Kovács Benedek 
második, illetve harmadik helyet 
szerzett. Tóth Lili 100 méteres 
pillangóúszásban elért második 
helyével folytatódott a szerep-
lés. A legkisebbeknél, a 2000-
es születésűeknél Varga Hanga 
több mint három másodpercet 
vert a többiekre a 66 méteres 
mellúszásban és lett így arany-
érmes. Ugyanebben a számban 
az 1999-es születésűeknél Fehér 
Virág másodikként csapott célba. 
A 100 méteres fiú mellúszásban 
Tóth Alex korosztályában máso-
dik, Újvári Márk pedig az 1994-
es születésűek között első helyet 
szerzett. 

A 133,3 méteres, vagyis a 
négy medence-hosszon a 2000-
es születésűeknek megrendezett 
vegyesúszásban Milák Kristóf 
második, Tekauer Patrik pedig 
harmadik helyet szerzett. Az 
1999-es születésűek között Végh 
Norbert nyerte meg ezt a számot. 

A 100 méteres lány hátúszásban 
a 2000-esek között Varga Hanga 
második, a 99’-esek között Fehér 
Virág harmadik helyet szerzett. 
A 200 méteres fiú hátúszásban 
a 98’-as korosztályban a dobogó 
mindhárom fokát érdi verseny-
ző foglalhatta el. Név szerint: 
első lett Tekauer Márk, máso-
dik Kovács Benedek, harmadik 
pedig Kedves Hugó. A fiúk 200 
méteres mellúszó számában 96-
os korosztályban Kováts Gergő 
nagy csatában egy tizedmásod-
percre lemaradva a második 
helyről bronzérmes lett. 

A lányok 200 méteres gyorsú-
szó számában 95-ös korosztály-
ban Tóth Lili második, a 96-osok-
nál Plagányi Fanny harmadik 
helyezést szerzett. A 66 méteres 
leány gyorsúszásban az egész 
nap nagyon jó teljesítménnyel 
előrukkoló Varga Hanga győzött. 
A fiúk 100 méteres gyorsúszásá-
ban Tekauer Márk megszerez-
te második aranyérmét Kovács 
Benedek előtt és Kedves Hugó is 
csupán két tized másodperccel 
maradt le a dobogóról. A 95-
96-os korosztályban kiírt 4x66 
méteres lány vegyesváltóban a 
Plagányi Fanny (96), Plagányi 
Neszta (97), Tóth Lili (95), Vörös 
Orsolya (97) összeállítású váltó a 
második helyet szerezte meg. Az 
1999–2000-es korosztályú fiúk-
nak kiírt 4x66 méteres vegyes-
váltót a Milák Kristóf (2000), 
Beliczai Bencze (2000), Tekauer 
Patrik (2000), Végh Norbert (99) 
összetételű érdi váltó nyerte. 
A versenyzőknek és edzőiknek: 
Plagányi Zsoltnak és Egerszegi 
Klárának gratulálunk az elért 
eredményekhez.

Az elmúlt hét végén Egerben 
a hagyományosan március 
közepe táján megrendezés-
re kerülő Gyergyák Magda 
Emlékversenyen álltak rajthoz 
az Első Érdi Úszó Egylet ver-
senyzői. A fiatalabb korosztá-
lyoknál 50 és 100 méteren, az 
idősebbeknél 200 és 400 méte-
ren rendeztek versenyeket. 

Jól kezdődött a nap, hiszen 
ötven méteres pillangóúszás-
ban a kilenc éveseknél Milák 
Kristóf, a tizenegy éveseknél 
Tekauer Márk aranyérmet szer-
zett, Kovács Benedek pedig a 
tizenegy évesek között harma-
dik lett. A tizenöt éveseknek 
kiírt 400 méteres gyorsúszásá-
ban Újvári Márk megszerezte a 
hatodik helyet és ugyanebben 
a számban Tóth Alex a tizen-
hat éveseknél negyedik lett. 
A 14 éveseknél Tóth Lili 400 
méteres gyorsúszásban ötödik 
helyet szerzett, Bősz Regina 
az egy évvel idősebbek között 
hatodik lett. Majd újra a kiseb-
bek jöttek: 100 méteres fiú hát-
úszásban ismét győzött Milák 
Kristóf és Tekauer Márk, előbbi 
a kilenc, utóbbi a tizenegy éve-
seknél. Kedves Hugó nagysze-
rű versenyzéssel küzdötte fel 
magát a tizenegy évesek között 
az ötödik helyre. A kilencéves 
lányok között a nyolcéves 
Beliczai Bóra hatodik helye-
zett lett 100 méteres hátúszás-
ban. A nagyoknál 200 méteres 
vegyes úszásban Újvári Márk, 
Tóth Alex és Mátyus Zoltán is 
az ötödik helyet szerezte meg 
a korosztályában. Ugyanebben 
a versenyszámban a lányoknál 
Tóth Lili mindössze nyolc tized-
del maradt le a dobogóról, Bősz 
Regina pedig az ötödik helyet 
szerezte meg korosztályában. 
A kisebbeknél kiírt 100 méteres 
gyorsúszásban Tekauer Márk 
jócskán elmaradva legjobbjától 
harmadik helyet szerzett, míg a 
kilencéves lányok között Varga 
Hanga szintén harmadik lett 
ebben a versenyszámban.

A számonkénti rengeteg 
indulás egész napos eseménnyé 
tette ezt a versenyt, amelyen a 
rendkívül erős mezőnyben tisz-
tességesen helytálltak az érdi 
gyerekek.

Jól szerepeltek Vácon és Egerben  
az Elsõ Érdi Úszó Egylet versenyzõi

Három sikeres fiatal versenyzõ, balról jobbra: Milák Kristóf, Tekauer Márk 
és Kovács Benedek

Vasárnap délután Győrbe 
utazott az ÉTV Érdi VSE női 
kézilabda csapata, hogy össze-
csapjon az NBI/B nyugati cso-
portjának éllovasával. A Győri 
Audi ETO KC II a nemzetközi 
szinten is elismert Győri Audi 
ETO ifjúsági alakulata. A talál-
kozón a vártnak megfelelően 
az első perctől kezdve a hazai-
ak akarata érvényesült. A soro-
zatos érdi hibák következtében 
hamar megléptek 5-6 góllal a 
győriek, ami az első félidőre 
nagyjából állandósult is, és 
13–7-es győri vezetésnél fújták 
le az első félidőt. 

A második játékrészben sem 
tudtunk közelebb kerülni az 
ellenfélhez, és a mérkőzést 
végül a győriek 33–20 arány-
ban nyerték meg. 

– A csapat lényegesen töb-
bet tud annál, mint amit ezen 
a találkozón nyújtott, de ma 
a Győr sokkal jobb volt, és 
megérdemelten nyert a jobbik. 
A győriek szó szerint legázoltak 
minket. Az indításokkor lassan 
futottunk vissza, mire odaér-
keztünk, addigra befejezte az 
akciót az ellenfél. Támadásban 
számos ziccer kimaradt, renge-
teg technikai hibát ejtettünk, és 
igen sok labdát eladtunk. A két 
csapat közötti differencia és a 
nagyarányú vereség annak is 
betudható, hogy mi egy hóna-
pig nem játszottunk tétmérkő-
zést. A Győr ezzel szemben 
végig játékban volt, a Bajnokok 

Ligájában és az NB I-es mérkő-
zéseken is többen pályára lép-
tek az ellenünk játszók közül, 
sőt, az utánpótlás is végig 
versenyeztetve volt – értékelte 
a látottakat a mérkőzést köve-
tően Kedves László edző.

Győri Audi ETO KC II.- ÉTV-
Érdi VSE  33–20 (13–7)
Győr, Magvassy Mihály 
Sportcsarnok, 150 néző
Vezette: Bóna Szabolcs, Miskei 
Balázs
Versenybíró: Balogh Ferenc
Az ÉTV-Érdi VSE csapata:
Megyes Ildikó, Bánóczy Diána 
2, Lázár Szilvia 3, Kőrösiné 
Sidó Krisztina 3, Őri Cecília 
2, Németh Helga, Pilmayer 
Márta 1
Csere: Richter Bernadett 
(kapus), Banczik Julianna 
4, Török Petra 2 (2), Gálhidi 
Zsuzsanna, Dudás Csilla 1, 
László Barbara 2, Schneck 
Dóra
Hétméteresek: 4/3, illetve 5/3
Kiállítások:  6, illetve 6 perc

Az érdiek következő mér-
kőzésére március 29-én vasár-
nap 16 órakor kerül sor a Treff 
Sportcentrumban a Marcali 
ellen. Kedves László elmondta: 
az sem lesz könnyű mérkőzés, 
de bízik benne, hogy jobban 
megy majd a játék. 

Az ifjúságiak mérkőzésén 
az első félidőben kiegyensú-
lyozott játék folyt a pályán. 

Sőt: a félidő 25. percében még 
a vezetést is átvették László 
Barbara vezetésével az érdi fia-
talok. A második félidő elején 
védekezést váltottak a hazaiak, 
amire csak nagyon lassan tud-
tak reagálni lányaink. Ennek 
következtében a második félidő 
10. percétől eldőlt a mérkőzés.

Győri Audi ETO KC II. ifi 
–ÉTV-Érdi VSE ifi 33–23   
(13–12)
Jók: Fejér Éva kapus, László 
Barbara 9 (4), Sastyin Enikő 
4, Schneck Dóra 3, Czizmadia 
Zsuzsanna 3, Tóth Lilla 2, 
Hantos Dorina 2

Hétméteresek: 5/4, illetve 7/7
Kiállítások: 8, illetve 6 perc
 Szabó Réka Nikoletta

Gyõri Audi ETO KC II.–ÉTV-Érdi VSE  33–20 (13–7)

Kijózanító vereségek

Az előző fordulókban felemá-
san szerepelt a vendéglátó csa-
pat. Otthon például győzött, a 
múlt héten idegenben azonban 
vereséget szenvedett. A vendég 
érdiek nagyszerű rajtot vettek, 
hiszen eddig mindkét mérkőzé-
süket megnyerték. A nagy kérdés 
a mostani mérkőzés előtt az volt, 
sikerül-e folytatni a győzelmi 
sorozatot. Az első 45 percben 
az érdiek magukhoz ragadták a 
kezdeményezést, és fölényben is 
játszottak a félidő nagy részében. 
Sikerült több gólhelyzetet kiala-
kítani, de a vezető gólt a huszon-
harmadik percben szöglet utáni 
öngólból szerezte a vendég gárda. 
A gól nem szegte kedvét a hazai 
csapatnak, továbbra is lelkesen 
játszottak, és nem is eredmény 
nélkül. A huszonhetedik percben 
egy ártatlan helyzetben Salamon 
röviden fejelte haza a labdát, 
amelyet a dabasi csatár elcsípett, 
és a tehetetlen kapus mellett a 
hálóba helyezte. 

Minden kezdődhetett elöl-
ről. Szerencsére nem kellett 
sokat várni az újabb érdi 
gólra. A harminchetedik 
percben Herczog szerzett lab-
dát, majd az oldalvonal mel-
lett indította Csizmadiát, aki 
nagyszerűen ívelt középre, és 
a jókor érkező Károlyi bizto-
san lőtt a hálóba. A második 
félidőben a vendég érdiek 
átengedték a területet a haza-
iaknak, és kontrából próbál-
tak veszélyeztetni. A hazaiak 
hiába játszottak a félidő nagy 
részében mezőnyfölényben, 
az érdi védelem jól zárt. 
Mivel ebben a játékrészben 
egyik csapatnak sem sike-
rült gólt szereznie, maradt 
az első félidőben kialakult 
eredmény.

Fontos három pontot sike-
rült tehát elhozni idegenből, és 
ezzel a győzelemmel a negye-
dik helyre lépett előre az Érdi 
VSE.

Ifj. Novák Ferenc, az Érdi VSE 
edzője: – Nehéz mérkőzésen 
hoztuk a kötelező győzelmet.

 
FC Dabas–Érdi VSE   1–2 (1–2)
Dabas, 200 néző
Vezette: Pákolicz Ákos
 
Érdi VSE: Szabó G. – Nagy G., 
Horváth L., Jakab Á., Salamon 
D. – Herczog Gy., Gál L. – Sárdi 
G. (Hegedűs Cs.) , Csizmadia 
Z. (Bokor Zs.), Flórián Á. 
(Hajdú M.) – Károlyi R.
Edző: ifj. Novák Ferenc
Góllövő: öngól és Károlyi R.  
Jók: Szabó G., Horváth L., 
Jakab Á., Nagy G.

 
A 19. fordulóban – márci-

us 28-án szombaton délután 
fél négykor – a Jászapáti 
VSE  lesz a vendégünk, majd 
a 20. fordulóban a Kispest 
Honvéd csapatánál vendéges-
kedünk.

 Harmat Jenő

FC Dabas–Érdi VSE 1–2 (1–2)

Gyõzelem a megyei rangadón

László Barbara góljai sem segí-
tettek
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