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A Ferencváros hazaiak elleni 
győzelmével kezdődött a II. Érdi 
Ipartestület Kupa első napja. 
A második mérkőzésen a hódme-
zővásárhelyiek négy góllal verték 
az NB I-es újonc Veszprém csa-
patát. A döntőben a Fradi már az 
első félidő elején 9-1-re vezetett a 
Vásárhely ellen, így megszerezte 
a serleget. A harmadik helyen a 
Veszprém végzett, Érd negyedik 
lett.

Eredmények:
FTC Rightphone–ÉTV-Érdi VSE   
31-26 (15-15)
FTC Rightphone: Gridnyeva 
Szvetlana, Sidorova Irina, 
Zsigmond Fruzsina 5, Szucsánszki 
Zita 5, Kenyeres Fanni 2 (2), 
Trufán Noémi, Szamoránsky 
Anikó 4, Szabó Edina 2, Berta 
Melinda 1, Albert Helga 2, 
Emberovics Mira 5, Németh Csilla 
1, Balogh Barbara 4.
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Török Petra 2, 
Szrnka Hortenzia 5 (2), Schneck 
Dóra, Kőrösiné Sidó Krisztina, 
Gálhidi Zsuzsanna 1, Balog Beáta 
4, Őri Cecília 3, László Barbara 
1, Gyetván Krisztina 2, Pilmayer 
Márta 4, Pádár Margit, Németh 
Helga 4.

A másik mérkőzésen:
ASA-Consolis Hódmezővásárhelyi 
NKC SE–Veszprém Barabás KC 
33-29 (18-14) 
A 3. helyért: 
ÉTV-Érdi VSE–Veszprém Barabás 
KC 21-30 (13-15)

ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Török Petra, 
Szrnka Hortenzia 3 (2), Schneck 
Dóra, Kőrösiné Sidó Krisztina, 
Gálhidi Zsuzsanna, Balog Beáta 4 
(3), Őri Cecília 3, László Barbara 
5, Gyetván Krisztina 1, Pilmayer 
Márta 5 (2).

Kedves  László edző hasznosnak 
tartotta a mérkőzéseket: 

– A tornát két mérkőzésre bon-
tom, mivel két különböző csapat-
tal álltunk fel. A Ferencváros ellen 
az első félidőben egy nagyon moti-
vált gárda játszott, ezért az egész 
csapatot dicséret illeti. Sajnos, a 
Veszprém elleni mérkőzés előtt 
több játékosunk is sérülést szenve-
dett. Pádár a vádlijába kapott egy 
rúgást, Gálhidi bokája kificamo-
dott, és Németh Helga hiányát is 
megéreztük támadásban, védeke-
zésben egyaránt. Mindenesetre az 
átalakult csapat az első félidőben 
fel tudta venni a küzdelmet a meg-
erősödött veszprémi NB I-es ala-
kulat ellen. A játékosok erőnlétben 
bírták a küzdelmet, ám a második 
félidőben már nagyon érezhető 
volt a két csapat közötti erőnlé-
ti különbség. A felkészülés ezen 
szakaszában nagyon értékes volt 
számunkra a II. Érdi Ipartestület 
Kupa, mert Magyarország élcsapa-
taival tudtunk játszani, köszönet 
illeti a megjelenteket, hogy eljöttek 
Érdre. Számunkra ezután követ-
keznek igazán a tétre menő tornák, 
ahol azonos csoportbeli ellenfelek-
kel fogunk megmérkőzni, és ahol 
az elvárás már a győzelem.

Döntő:
ASA-Consolis Hódmezővásárhelyi 
NKC SE–FTC Rightphone 30-37 
(12-20)

A torna legjobb kapusa: Gridnyeva 
Szvetlana
A torna legjobb játékosa: 
Szucsánszki Zita
A torna legeredményesebb játéko-
sa: Renata Ghionea 13 találattal.
A torna legjobb hazai játékosa: 
Őri Cecília.

A II. Érdi Ipartestület Kupa 2. 
napja is fordulatos, jó játékot 
hozott.
Eredmények:
Pázmánd SE–ÉTV-Érdi VSE II. 
– 22-29 (10-17)
ÉTV-Érdi VSE II.: Fejér Éva, 
Schneck Réka, Schwarcz Barbara, 
Kovács Kinga 1, Hunyadi Beatrix, 
Sastyin Enikő 1, Szigeti Katalin 1, 
Nagy Bettina 2, Csizmadia Zsuzsa 
2 (2), Hantos Dorina 3, Tóth Lilla 
3, Molnár Julianna 2, László 
Barbara, Ambrus Noémi 4 (2), 
Schneck Dóra 9(3), Kaczur Kitti 1.
Az első félidőben gördülékeny volt 
a játék Schneck Dóra jó szerve-
zésének köszönhetően, a félidőre 
jelentős különbségre tettek szert a 
fiatalok. A fordulás után azonban 
hullámvölgybe kerültek a mieink, 
három gólra felzárkózott az ellen-
fél, ám a mieink újra belelendül-
tek, és visszaállították a hétgólos 
különbséget, tehát magabiztos 
győzelemmel kerültek a döntőbe. 

A másik mérkőzésen:
Euro Novex Tápiószele–Ercsi SE 
35-18 (21-10) 
A 3. helyért
Pázmánd SE–Ercsi SE 24-15 
(12-6)
Döntő:
Euro Novex Tápiószele–ÉTV-Érdi 
VSE II 29–22 (14-10)
ÉTV-Érdi VSE II: Fejér Éva, 
Schneck Réka, Schwarcz Barbara, 
Kovács Kinga, Hunyadi Beatrix, 
Sastyin Enikő 2, Szigeti Katalin 
1, Nagy Bettina, Csizmadia 
Zsuzsa, Hantos Dorina 1, Tóth 
Lilla 2, Molnár Julianna 3, László 
Barbara 4 (2), Ambrus Noémi 2, 
Schneck Dóra 2, Kaczur Kitti 5.
Első két tétmeccsét játszotta a 
jórészt ifjúsági játékosokból álló 
érdi csapat, ami nagyon érezhető 
volt. Egy pillanatig sem játszot-
tunk jól, rengeteg hiba csúszott 
a támadójátékunkba, amiből 
könnyű gólokat szerzett az ellenfél.   
A torna második napi győztese 
tehát megérdemelten az Euro 
Novex Tápiószele lett.

Vereség Vecséstõl, 
gyõzelem a bajnokságban

Mozgalmas napokon vannak túl az érdi kézilabdázók

II. Érdi Ipartestület  
Kupa két napon át A Magyar Kupa 2. fordulójában a 

hazai labdarúgócsapat az évek óta 
NB II-ben szereplő vecsési együt-
test fogadta.

Érdi VSE–Vecsés FC 2:3 (2:1)
Érd, 100 néző
Érd: Szabó G. – Gróf A. (Megyeri 
R.), Jakab Á., Horváth L., Herczog 
Gy. (Dukon G.) – Csizmadia Z. 
(Kádár Zs.), Nagy A., Florián Á., 
Márki D. – Szauter I., Hegedűs Gy.
Edző: Miskovicz Bálint
Góllövő: öngól, Márki D.
Jók: Horváth L., Nagy A., Flórián 
Á., Márki D.

A hazaiaknál Csorba  Péter eltil-
tása miatt nem játszhatott, Gál 
Lajost pedig pihentette Miskovicz 
Bálint edző. A vendégek csapatá-
ban számos NB I-es együttest is 
erősítő játékossal találkozhattunk, 
sőt, Hamar  István személyében 
korábbi válogatott futballista is 
pályára lépett. Így egyáltalán nem 
ígérkezett könnyű mérkőzésnek a 
találkozó. A várakozásnak megfe-
lelően nagyon jó iramú, változa-
tos mérkőzést vívott a két csapat 
az első félidőben. Egyik együttes 
sem tudott jelentős mezőnyfö-
lényt kiharcolni, bár a vezetést a 
hazai védők bizonytalankodását 
kihasználva a vendégek szerezték 
meg: 0-1. Nem kellett sokat várni 
az egyenlítésre, mivel a gólt szer-
ző vecsési játékos néhány perccel 
később egy rossz labdaérintést 
követően saját kapujába juttatta 
a labdát. Ezzel lett 1-1. A gól fel-
lelkesítette a hazai játékosokat, és 
bátor támadójátékuknak köszön-
hetően a félidő közepén Márki 
Dénes révén a vezetést is megsze-
rezték: 2-1. 

A második félidőben főleg erőn-
létének és rutinjának köszönhe-
tően fölénybe került a vendégcsa-
pat, és az első két gól szerzője, 
Molnár révén az egyenlítést is 
kiharcolta: 2-2. Már mindenki a 
hosszabbításra gondolt – amely a 
hétvégi forduló miatt egyik csa-
patnak sem lett volna jó –, amikor 
eldőlt a mérkőzés. A hazai kapus 
egy visszagurított labdát az ellen-
fél játékosához rúgott, és az ebből 
indított támadással a vendégek 
megszerezték a győzelmet: 2:3.

Miskovicz Bálint edző pozitívan 
értékelte a látottakat:

– Úgy érzem, remek mér-
kőzést láthattak az érdi nézők. 
Elkerülhető gólokat kaptunk, és 
ami bosszantó: 3-4 százszázalé-
kos helyzetet hagytunk ki, és így 
elúszott a továbbjutás reménye. 
Gratulálok a fiúknak, hogy ebben 
a nagy melegben így tudtak hajta-
ni és küzdeni.

 
A Törökbálint elleni bajnoki 

találkozó az utóbbi évek nézőre-

kordját hozta. Ehhez az is hozzá-
járult, hogy mindkét csapat győ-
zelemmel rajtolt a bajnokságban, 
és a vendégegyüttest sok szurkoló 
kísérte el a mérkőzésre. A bálintiak 
az előző bajnokság hetedik helyén 
végeztek, így jó mérkőzésre lehe-
tett számítani. A hazai szurkolók a 
Pénzügyőr és a Vecsés elleni játék 
folytatását és biztos érdi győzel-
met vártak.

Érdi VSE–Törökbálinti TC 3:1 
(2:0)
Érd, 400 néző
Vezette: Demeter M.
Érdi VSE: Szabó G. – Gróf A., 
Jakab Á., Horváth L., Gál L. 
(Dukon G.) – Csizmadia Z. 
(Cservenka G.), Nagy A., Szauter 
I., Márki D. – Csorba P., Hegedűs 
Cs. (Kádár Zs.)
Edző: Miskovicz Bálint
Góllövők: Csorba P., Nagy A., 
Csizmadia Z.
Jók: az egész csapat dicséretet 
érdemel játékáért.
Sárga lap: Jakab Á.

A hazai csapat kezdte a játékot, és 
azonnal magához ragadta a kezde-
ményezést, nem engedve lehető-
séget a vendégek játékának kibon-
takozásához. Az érdiek fölénye 

helyzetekben is megmutatkozott, 
először Hegedűs lövését védte bra-
vúrral a vendégkapus, majd Márki 
lövése szállt el veszélyesen a kapu 
előtt. A vendégek játékukat kont-
rákra építették, de alig-alig tudtak 
a mérkőzés ezen időszakában az 
érdi térfélre átjutni. A 27. percben 
végül megtört a jég. Egy hosszú 
előre ívelést Csizmadia mellel 
továbbított Csorba elé, aki a kapu-
ba lőtt: 1-0. A hazaiak fölényét 
mutatja, hogy a vendégek a 33. 
percben lőttek először kapura, 
de ez sem jelentett különösebb 
veszélyt. A 35. percben Szauter 
tört be a tizenhatoson belülre, 
és a vendégkapus csak szabály-
talanul tudta megakadályozni a 
gólszerzésben, a következmény: 
tizenegyes. A büntetőrúgást Nagy 
hajtotta végre, és biztos lábbal lőtt 
a kapu jobb oldalába: 2-0. A félidő 
hátralévő részében is a hazaiak 

akarata érvényesült, de fölényüket 
nem tudták gólra váltani. 

Jól kezdődött a második félidő. 
A 49. percben egy szép hazai táma-
dás után Hegedűs közelről még a 
fekvő kapusba lőtt, de a kipattanót 
Csizmadia közelről a hálóba gurí-
totta. Ezzel lett 3-0. A mérkőzés 
képe továbbra sem változott, a 
hazaiak támadtak folyamatosan, 
de a befejezéseknél hiányzott az 
összpontosítás, míg a vendégek 
erőfeszítése a védekezésben, a 
nagyobb vereség elkerülésében 
merült ki. Ezért is jött váratlanul a 
bálintiak szépítő gólja. A 75. perc-
ben Szabó, a hazaiak kapusa bra-
vúrral védett egy távoli bombát, de 
a kipattanóra a vendégcsatár érke-
zett a leggyorsabban, és a tehe-
tetlen kapus fölött a kapuba lőtt: 
3-1. A mérkőzés utolsó perceiben 
ismét felpörgött az érdi csapat, 
de talán a hétközi kupamérkőzés 
fáradtsága éreztette hatását, így 
fölénye további gólokban már nem 
mutatkozott meg.

Edzői nyilatkozatok:
Miskovicz Bálint (Érd): 
– Egy jól játszó érdi csapatot 

láthatott a hazai közönség. Ilyen 
bemutatkozásra számítottam 
hazai pályán, de megint csak az 

a fránya helyzetkihasználás… 
Minden nagyképűség nélkül 
állítom, ha a csapat frissebb lett 
volna, nagyobb arányú győzelmet 
aratunk. Szeretnénk ezen az úton 
tovább haladni, hogy minél több 
Érdi VSE-győzelemnek örülhes-
sünk.

Miski Attila (Törökbálint): 
– Gratulálok az érdi csapatnak. 

A labdarúgás minden elemében 
fölénk kerekedett. Ami nagyon 
elkeserítő: mentálisan és akarat-
ban is alulmaradtunk a mai mér-
kőzésen.

A 3. fordulóban, augusztus 29-
én, szombaton 17:30-kor a buda-
pesti Pesti útra a szintén két győ-
zelemmel rajtoló RKSK-Rojikhoz 
látogat az Érdi VSE, majd a 4. 
fordulóban, szeptember ötödikén 
szombaton 16:30-kor Dorog ven-
dégeskedik az Ercsi úti pályán.

   Harmat Jenő 

Támadásban a zöld mezes érdi csapat
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Németh Helga küzd a ferencvárosi védõkkel


