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– Ugye mondtam, hogy inkább alakítsunk offshore-céget Cipruson.
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Vasárnap az egy héttel korábbi 
érdi tornához hasonló kupá-
ra látogatott az ÉTV-Érdi VSE 
női kézilabdacsapata Győrbe. 
A hazai VKL SE Győr és az 
érdiek mellett a Szombathely 
és a szlovák első osztályú 
Duslo Sala vett részt a tornán. 
Az előző bajnokságban a győ-
riek a 10., a szombathelyiek 

a 8. helyet szerezték meg. Az 
érdi együttes, mint ismeretes, 
bronzérmes lett és a mostani 
kupaellenfelek ellen lejátszott 
négy mérkőzésen 100%-os 
volt. A feladat ennek a kiváló 
sorozatnak a folytatása volt.

Duslo Sala–ÉTV-Érdi VSE 
31-32 (16-19)
ÉTV-Érdi VSE: Megyes, Richter, 
Török, Szrnka 11 (6), Sidó 4, 
Gálhidi 2, Csizmadia, Balog, 
Őri 3, Gyetván 4, Pilmayer 2, 
Kaczur, Németh 6.

Végig vezetve nyert az érdi 
csapat a szlovák első osz-
tályú egyesület ellen. Hogy 
csak egy gól volt a két csapat 
között, arról leginkább a mi 
pontatlanságaink tehettek. 
Többször vezettünk 2-3 gól-
lal, de aztán az ellenfél újra 
és újra felzárkózott. Egyszer 
még vezetni is tudott a máso-
dik félidőben a tavalyi bronz-
érmes vágsellyei alakulat, de a 
végjátékból Szrnka góljainak 
és a feljavuló védekezésünk-
nek köszönhetően mi jöttünk 
ki jobban.

A szlovák csapat az érdiek-
től elszenvedett vereség 
után könnyedén legyőzte a 
Szombathelyi ESE gárdáját és 
megszerezte a 3. helyet.

VKL SE Győr–ÉTV-Érdi VSE 
25-50 (15-24)
ÉTV-Érdi VSE: Megyes, Richter, 
Török 4, Szrnka 5 (1), Sidó 
5, Gálhidi, Csizmadia 2, 
Balog 14(4), Őri 7, Gyetván 6, 
Pilmayer 4, Kaczur 3. 

Ötven gólt szereztünk, ez 
mindent elárul a mérkőzésről 
és a két csapat közötti különb-
ségről. Jó volt ilyen felszaba-
dultan, nyugodtan, higgadtan 
és pontosan játszani látni a 
csapatot. Rengeteg indulásgólt 
szereztünk. Németh, Pádár és 
László kiválásával lehetőség-
hez jutott a fiatal Kaczur és 
Csizmadia, mindketten kivá-
lóan játszottak és szép gólokat 
szereztek – így született meg 
a kézilabdapályán sem gyako-
ri, nagy arányú győzelem. Az 
ötven gól – amellyel szemben 
az ellenfél csak 25-öt tudott 
elérni – egyben a kupa elnyeré-
sét is jelentette.

Az NB III újoncához látogatott 
az érdi csapat a 3. fordulóban. 
A hazaiak, hasonlóan a vendé-
gekhez, pontveszteség nélkül 
álltak a táblázaton és a bra-
vúros rajt folytatására készül-
tek. Komoly szándékukat, hogy 
meghatározó csapat legyen az 
RKSK a Duna csoportban mi 
sem bizonyítja jobban, hogy a 
felkészülési időszakban csak-
nem harminc játékos fordult 
meg próbajátékon és Plókai 
Attila sokszoros válogatott 
játékos-edző közülük nyolcat a 
kezdő csapatba is beválogatott. 
A vendég érdiek a Törökbálint 
ellen győztes összeállításban 
léptek pályára, mivel Flórián 
eltiltása még érvényben volt. 
A csapat célja az eddig mutatott 
jó játék alapján csakis a győze-
lem lehetett.

Jól kezdődött a mérkőzés az 
érdiek szempontjából. A hazaiak 
még gondolatban talán az öltöző-
ben voltak, amikor a 2. percben 
az első vendégziccer kimaradt, 
majd a 4. percben egy nagy-
szerű támadás végén Csizmadia 
adott középre, és a jókor érkező 
Csorba Péter a kapuba lőtt. 0-1. 
Továbbra is az érdiek támadtak 
többet, gyors összjátékuknak 
nem találta az ellenszerét a hazai 
csapat. Sajnos fél óra elteltével a 
jól játszó Csizmadia Zoltán sérü-
lése miatt cserét kért, és emiatt a 
csapat szerkezetét is meg kellett 
változtatni. A kényszerű csere 
visszavetette az érdiek játékát, 
de még így is növelni tudták 
előnyüket. A 41. percben Márki 
végzett el egy szabadrúgást mint-
egy 25 méterről az oldalvonal 
mellől és a labda senkitől sem 

zavartatva a kapu jobb oldalába 
kötött ki. 0-2. Az érdi szurkolók 
már elkönyvelték, hogy csapa-
tuk megnyugtató előnnyel tér 
pihenőre, de a hazaiak nem így 
gondolták és középkezdés után 
egy kapufáról kipattanó labdát 
csatáruk fekve juttatott a vendég 
kapuba. 1-2.

A második félidő az ÉVSE 
rohamaival kezdődött. Úgy lát-
szott, hamar el akarják dönte-
ni a három pont sorsát és ez 
számos gólhelyzet kialakításá-
ban mutatkozott meg. A kima-
radt helyzetek megbosszulták 
magukat, mert ha vitatott körül-
mények között is, de egyenlített 
a hazai csapat. Az 57. percben 
az érdi 16-oson belül Kádár 
kezére lőtték a labdát. A bíró 
továbbot intett, majd a hazai 
játékosok reklamálása után 
konzultált az asszisztenssel, és 
a 11-es pontra mutatott. A hazai 
csatár biztos lábbal lőtt a kapu-
ba. 2-2. Az RKSK vérszemet 
kapott, hogy 0-2-ről kiegyenlí-
tett, és nagy rohamot intézett 
a győztes gól megszerzésé-
ért. A vendégcsapat azonban 
továbbra is higgadtan a saját 
játékát játszotta melynek az 
eredménye sem maradt el. 
Sorozatban elvégzett szögletek-
nél a hazai kapus Jakab fejesét 
még bravúrral védte, de a 66. 
percben Gróf szögletét Hegedűs 
juttatta a kapuba. 2-3. Jó iram-
ban és hatalmas küzdelemben 
folytatódott a mérkőzés. Az 
utolsó percekben bebiztosíthat-
ta volna győzelmét a vendégcsa-
pat. Hárman vezették a labdát 
az egy szem hazai védőre, de 
mindenki a másikkal akart gólt 

lövetni, így a lehetőség kima-
radt. A hármas sípszó után 
méltán fogadta üdvrivalgás az 
érdi játékosokat, hisz nagyszerű 
játékkal gyarapították pontjaik 
számát és továbbra is pontvesz-
teség nélkül állnak a tábláza-
ton.

 
RKSK–Érdi VSE 2-3 (1-2) 
Bp., XVII. Edző út, 100 néző
Vezette: Horváth Tibor
Érdi VSE: Szabó G. – Gróf A., 
Jakab Á., Horváth L., Gál L. 
– Csizmadia Z. (Kádár Zs., 
Herczog Gy.), Nagy A., Szauter 
I. – Csorba P., Hegedűs Gy. 
(Megyeri R.)
Edző: Miskovicz Bálint
Góllövők: Csorba P., Márki D., 
Hegedűs Gy.
Jók: Jakab Á., Horváth L., 
Szauter I., Hegedűs Gy.
Sárga lap: Horváth L., Nagy A.

 
Az Érd edzője, Miskovicz 

Bálint szerint ismét egy jó mér-
kőzést játszott a csapat.

– Az RKSK méltó ellenfelünk 
volt. Játékosaim megint a tűz-
zel játszottak a sok elpuskázott 
helyzet miatt. Gólokkal kellett 
volna nyerni ezt a rangadót, a 
kimaradt helyzetek miatt azon-
ban ez nem valósulhatott meg. 
A csapat szíve a helyén volt és 
megérdemelt győzelmet arat-
tunk.

A 4. fordulóban, szeptember 
ötödikén, szombaton fél ötkor 
a pont nélkül álló Dorog látogat 
Érdre, míg az 5. fordulóban, 
szeptember 12-én, szombaton 
fél ötkor Sárisápon vendégeske-
dik az érdi együttes.

   Harmat Jenő

Rákosmenti KSK–Érdi VSE 2-3 (1-2)

A szív gyõzelme
Kupát nyertünk Gyõrben

Szrnka Hortenzia 11 gólja nagyon 
kellett az elsõ meccsen, hogy meg-
szülessen az egygólos gyõzelem
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Balog Bea fõleg a második mérkõ-
zésen remekelt: 14 gólt dobott

Toborzó színjátszó társulatba
Az érdi Szepes Gyula Művelődési Központban működő Thália 
Ördögei Színjátszó Társulat olyan 15–25 év közötti fiúk és lányok 
jelentkezését várja, akik érdeklődnek a színjátszás iránt és érez-
nek annyi elkötelezettséget magukban, hogy szombatonként 
délután 2 és 5 óra között részt tudnak venni a próbákon.
Jelentkezni személyesen lehet 2009. szeptember 12-én 13 és 14 
óra között a művelődési központban (2030 Érd, Alsó u. 9.) Fellner 
Grétinél. A jelentkezőknek egy verssel vagy egy monológgal kell 
készülniük. 

A csoporthoz év közben már nem lehet csatlakozni!
Bővebb információ: 06-30/328-2750
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