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Sárisáp-Sikér SE–Érdi VSE 0-3 (0-1)

Továbbra is a tabella élén
Gyõztek a felnõttek és az ifjúságiak is

Az első helyen várta az 5. for‑
dulót az Érdi VSE labdarúgó 
csapata, miután a Dunaharaszti 
együttese az elmúlt forduló‑
ban csak döntetlent ért el az 
RKSK ellen hazai pályán, így 
már csak az érdiek álltak pont‑
veszteség nélkül a bajnokság‑
ban. A mérkőzés tétjét az adta a 
vendégeknek, sikerül‑e tovább‑
ra is 100 százalékos eredményt 
produkálni és ezzel megőrizni 
az első helyet a Duna csoport‑
ban. A hazaiaknál ismét egy 
sokszoros válogatott játékost 
fedezhettünk fel Pisont István 
személyében, aki korábban 
a Honvéd csapatát erősítette. 
A vendéglátók eddig az idegen‑
beli mérkőzéseiket elvesztették, 
ám hazai pályán egy győzelem 
és egy döntetlen volt a mér‑ 
legük.

A mérkőzés a megszokott 
koreográfia szerint kezdő‑
dött az érdiek szemszögéből. 

Sorozatosan vezette támadá‑ 
sait a vendégcsapat, a hazaiak 
eközben a kellemes napsütést 
élvezték – és máris a kapu‑
jukban táncolt a labda. Az 5. 
percben Hegedűs nagyszerűen 
adott középre és a beívelt lab‑
dát Csorba bólintotta a kapu‑ 
ba: 0‑1.

A gól után a hazaiak lábra 
kaptak, több veszélyes táma‑
dást is vezettek, de a kialakult 
helyzeteket sorra elügyetlen‑
kedték. Tízperces hazai roha‑
mozás után ismét az érdiek 
vették kézbe a mérkőzés irá‑
nyítását és Márki, Szauter majd 
Csorba révén veszélyeztették a 
hazai kaput. A 40. percben lét‑
számhátrányba került a hazai 
csapat. Nagy a félpályánál visz‑
szahúzta a hazaiak támadóját, 
aki szándékosan ütött. Ezután 
Nagy sárga lapot, a hazai csatár 
pedig piros lapot kapott – helyes 
bírói ítélet volt.

A második félidő első percé‑
ben az érdi kapus bravúrjára 
volt szükség, hogy megőriz‑
ze a vezetést a vendégcsapat. 
Ezt követően sorra az érdiek 
veszélyeztettek és csak az volt 
a kérdés, hogy létszámfölényük 
mikor mutatkozik meg gólok‑
ban is. Végül a félidő közepén 
felkerült az i‑re a pont. A 74. 
percben Szauter visszagurított 
labdáját Nagy A. lőtte a kapu‑
ba: 0‑2. Nem sokkal később, a 
76. percben Csorba húzogatott 
az ötösön, majd a kapuba lőtt:  
0‑3. Ezzel végleg eldőlt a három 
pont sorsa, a mérkőzés hátra‑
lévő részében az érdi csatárok 
megkegyelmeztek a gyengélke‑
dő hazai védelemnek, így az 
eredmény már nem változott. 
Ezzel a győzelemmel az Érdi 
VSE a többi találkozótól függet‑

lenül továbbra is a táblázat élén 
foglal helyet.

Sárisáp-Sikér SE–Érdi VSE  
0-3 (0-1)
Sárisáp, 200 néző
Vezette: Bánki Gy.
Érd: Szabó G. – Gróf A., 
Horváth L., Jakab Á., Gál L. –  
Hegedűs Gy., Flórián Á. (Kádár 
Zs.), Nagy A. (Megyeri R.), 
Márki D. (Cservenka G.) 
– Szauter I., Csorba P.
Edző: Miskovicz Bálint
Góllövők: Csorba P. (2),  
Nagy A.
Sárga lap: Nagy A.
Jók: Nagy A., Márki D.,  
Csorba P., Szauter I. 

 
A sárisápi edző, Hegyi Csaba 

szerint a meccs túlnyomó 
részében jól játszottak:

– A 75. percig abszolút három‑
esélyes mérkőzésen mi fociz‑
tunk a listavezető ellen. Sajnos, 
a végére fejben és fizikailag is 
elfáradtunk és az egyéni hiba 
megpecsételte a sorsunkat.

Miskovicz Bálint, az érdiek 
mestere sem volt teljesen elé‑
gedett:

– Kicsit gyengébben teljesített 
a csapatom a megszokottnál, de 
ha berúgjuk a helyzeteinket, így 
is több góllal nyerhettünk volna 
a Sárisáp ellen. Csapatom kicsit 
tompább volt, a következő hét 
feladata, hogy felfrissítsem őket 
és készüljünk a rangadóra.

A következő fordulóban, 
szeptember 20‑án, vasárnap 
délután négy órakor ismét ide‑
genben: Dunaharasztiban lép 
fel az érdi csapat, majd október 
harmadikán, szombaton 15 óra‑
kor a tavaly még NB II‑ben sze‑
replő Tököl lesz a vendégünk, 
hazai pályán.  Harmat Jenő

Jól szerepeltek az érdi kézi‑
labdázó hölgyek az elmúlt hét 
végén. A felnőttek Nagykanizsa 
elleni mérkőzésének már az 
elején látszott, hogy jelentős 
különbség van a két csapat 
között: az első negyedórában 
mindössze két gólt kaptunk. 
Jó volt az érdiek védekezé‑
se, többnyire végigjátszotta az 
ellenfél a támadóidőt, a végén 
aztán vagy a megbízható sánc‑
ban akadt el lövésük, vagy 
Megyes Ildikó védett kiválóan. 
Támadásban az eddigieknél 
sokkal lendületesebb Érdet lát‑
hatott a közönség: akár indu‑
lásból, akár felállt fal ellen ját‑
szott a csapat, könnyen kerül‑
tek helyzetbe a játékosok és 
jó százalékkal értékesítették 
ezeket. A nagy gólkülönbségű 
győzelemért mindenképp az 
egész csapatot illeti dicséret. 
A nagykanizsaiak feltehetően 
tudnak ennél sokkal jobban is 
játszani, de most nagyon rossz 
napot fogtak ki – többet kell 
ennél mutatniuk, hogy benn 
maradhasson a csapat. 

Jól kezdett tehát az Érd, 
megszerezve a nagyon fon‑
tos két pontot. Folytatás: jövő 
héten Pécsett – lehet és kell is 
folytatni a jó szereplést.

NB 1/B, 1. forduló,  
felnőtt mérkőzés
ÉTV-Érdi VSE – Nagykanizsai 
Izzó SE 38-15 (21-5)
Érd, Treff Sportcentrum, 250 
néző
Játékvezetők: Csorba Tamás, 
Haskó Tamás
Versenybíró: Kovács István
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra 1, Szrnka 
Hortenzia 7 (3), Sidó Krisztina 
5 (1), Gálhidi Zsuzsanna 4, 
Csizmadia Zsuzsa 1, Balog 
Beáta 4, Őri Cecília 3, Gyetván 

Krisztina5, Pilmayer Márta 5, 
Kaczur Kitti 1, Németh Helga 2.
Hétméteresek: 6 (4), illetve 3 
(2).
Kiállítások: 4, illetve 4 perc.

– Az első félidőben szép 
lassan, 5‑6 perc után össze‑
állt rendesen a védekezésünk 
– értékelte a mérkőzést Kedves 
László edző. – Felgyorsítottunk, 
ebben volt is egy‑két hiba, de 
indításokból pillanatok alatt 
jelentős különbséget értünk el 
és utána már nem volt kérdé‑
ses az eredmény. Ezek után 
mindenki kaphatott lehetősé‑
get, így a két fiatal, Kaczur 
és Csizmadia is, szerencsére 
megint ők is tudtak gólt sze‑
rezni. Lehetett látni, hogy az 
egész csapat nagyon küzd, 
úgy gondolom, hogy kezd az 
együttes összekovácsolódni és 
amikor majd a fontos mérkő‑
zések következnek, akkorra az 
egységben lehet a csapat ereje. 

NB 1/B, 1. forduló,  
ifjúsági mérkőzés
ÉTV-Érdi VSE–Nagykanizsai 
Izzó SE: 39-22 (16-7)
Érd, Treff Sportcentrum, 100 
néző 

Csorba Péter két góllal járult 
hozzá a gyõzelemhez

Szrnka Hortenzia ezúttal 7 gólig 
jutott

sport

Játékvezetők: Sipos Gabriella, 
Demeter Györgyné
ÉTV-Érdi VSE: Schwarcz 
Barbara, Schneck Réka, 
Szendrey Sára 1, Kovács Kinga 
4 (1), Hunyadi Beatrix 2, 
Sastyin Enikő 2, Nagy Bettina 
1 (1), Hantos Dorina (7), Tóth 
Lilla 4, Molnár Julianna 4, 
László Barbara 2 (2), Ambrus 
Noémi 10 (4)
Hétméteresek: 9 (8), illetve 3 
(2). Kiállítások: 4 perc, illetve 
4 perc 

– Elég álmosan kezdtünk – véle‑
kedett a játékról Németh Helga. – 
Örülhetünk annak, hogy a végén 
ilyen nagy különbséggel nyer‑
tünk. Ha az NB1/B felső házához 
szeretnénk tartozni, akkor nem 
fér bele ilyen könnyelműség. 
Örülök, hogy mindenkinek játék‑
lehetőséget tudtam adni.

Az Érdi Fidesz Női Tagozata 
koszorúzást szervez 2009. október 

6-án csütörtökön Aradra
az aradi vértanúk emlékművénél

városnézéssel egybekötve

Indulás:  reggel 4 órakor külön 
autóbusszal a Szepes Gyula Művelődési 
Központ elől. (A határátlépéshez új 
személyi igazolvány, lakcímkártyával, 
vagy útlevél szükséges.)
Érkezés:  késő este külön autóbusszal a 
Szepes Gyula Művelődési Központ  elé.
Várható költség (csak az autóbusz 
költségét tartalmazza): 6500 Ft/fő,  
5800 Ft/fő nyugdíjasoknak és 
gyermekeknek. Jelentkezés befizetéssel 
együtt (a hely biztosítása érdekében) 
minden szerdán (Kellner Mária), és 
csütörtökön (Fazekasné Éva)  18–20 
óra között az Összefogás Egyesület 
székházában, Érd, Alsó u. 8.
Érdeklődni lehet: 

Kellner Mária 06-20-373-9619 
Fazekasné Éva 06-70- 310-9309

Mindenkit szeretettel várunk!


