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haha

Nemcsak a Pest megye adta a 
rangadó jelzőt a két labdarúgó 
csapat találkozóján, hanem az 
is, hogy a táblázat élén álló két 
együttes mérte össze tudását a 
fordulóban. A bajnoki rajt előtt 
a hazaiak a bajnokság megnye-
rését tűzték ki célul, és az eddigi 
eredmények alapján nem is volt 
ez irreális cél, hisz – csakúgy, 
mint a vendég csapat – még 
veretlenek a bajnokságban, igaz 
két döntetlen az előző két for-
dulóban meglehetősen váratlan 
volt. A vendég érdiek győzelmi 
sorozatuk folytatására készül-
tek, nem számolva azzal, hogy 
vereség esetén is a táblázat élén 
maradnak.

Szép számú nézősereg, köz-
tük sok érdi szurkoló előtt kez-
dődött a mérkőzés. A vendég 
csapat bátor támadó játékkal 
lépett fel – a korábbi mérkő-
zéseihez hasonlóan –, de lát-
szott a hazai csapaton, hogy 
ez nem érte váratlanul őket, 
és biztos védekezéssel állták 
útját az érdi rohamoknak. Az 
első tíz perc vendégrohamai 
után veszélyes támadásokat 
vezettek a hazaiak, és Szabó 
bravúrja kellett, hogy megőriz-
ze kapuját a góltól. Ez sajnos a 
15. percben már nem sikerült, 
amikor is Kajdácsi hozta hely-
zetbe Mészárost, aki a tehetet-
len kapus mellett helyezett a 
kapuba: 1-0. A hazai gól nem 
törte le a vendég játékosokat, 
továbbra is megszokott bátor 
támadó játékukat nyújtották, 
amelynek meg is lett az ered-
ménye. A 32. percben Flórián 
végzett el szabadrúgást a tizen-
hatos sarkáról, Horváth nagy-
szerűen érkezett és tanárian 
bólintott a kapuba: 1-1. 

Az NB I/B második fordulójá-
ban is győzött az érdi felnőtt 
női kézilabdacsapat, és ez a 
legtöbb, amit erről a meccsről 
el lehet mondani. Meglehet, 
a délelőtti időpontnak tudha-
tó be, a csapatok meglehető-
sen bágyadtan mozogtak. Az 
érdiek győzelme egy pillanatig 
sem volt kérdéses, és ezt – a 
játék képe alapján – a pécsiek 
az első perctől kezdve tudo-
másul is vették. Ennek meg-
felelően nem volt túlzottan 
nagyiramúnak minősíthető a 
mérkőzés. Még 5-5-ig fej fej 
mellett haladtak a csapatok, 
ezt követően azonban a mér-
kőzés első emberelőnyéből 3-
0-lal jöttek ki az érdi lányok, 
és ezután már nem volt meg-
állás. Sajnos, Szrnka Hortenzia 
egy ütközés után megsérült, és 
nem is tudott már visszajönni, 
Pádár Margó még nem teljesen 
jött rendbe, ezért az ő játékát 
nem erőltette Kedves László 
edző. Az első félidőt – Gyetván 
Krisztina utolsó másodper-
ces góljának köszönhetően 
– kilencgólos különbséggel 
zárták az érdiek. A második 
játékrészben hat gólra is feljött 
a Pécs, mert játékosai éltek a 
sorozatos emberelőnyükkel és 
a megítélt hétméteresekkel. Az 

utolsó negyedóra aztán ismét 
az érdieké volt: eredményesek 
voltak indulásokból, és a végé-
re 12 gól lett a különbség – a 
két csapat között azonban még 
ennél is több van.

PTE-PEAC–ÉTV-Érdi VSE  
23-35 (8-17)
Pécs, Lauber Dezső 
Sportcsarnok, 50 néző 
Játékvezetők: Kopornyik Zsolt, 
Kovács Péter
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka 1, Török Petra 2, Szrnka 

Hortenzia 2, Sidó Krisztina 
4(1), Gálhidi Zsuzsanna 2, 
Balog Beáta 6, Őri Cecilia 
7, Gyetván Krisztina 7(1), 
Pilmayer Mérta 5(1), Pádár 
Margó, Kaczur Kitti, Németh 
Helga 1.
Hétméteresek: 7(5), illetve 
4(3).
Kiállítások: 6, illetve 14 perc.

Az ifjúsági csapat ezúttal vere-
séget szenvedett: a pécsi fia-
talok három gólkülönbséggel 
jobbnak bizonyultak a mér-
kőzés végére elfáradó érdi 
lányoknál.

PTE-PEAC–ÉTV-Érdi VSE 
30-27 (12-13)
Pécs, Lauber Dezső 
Sportcsarnok 50 néző 
Játékvezetők: Rozina László, 
Suszter László
ÉTV-Érdi VSE: Schwarcz 
Barbara, Schneck Réka, Tóth 
Nikolett, Szendrey Sára, 
Hunyadi Beatrix, Sastyin 
Enikő 3, Jámbor Vivien, Nagy 
Bettina 2, Hantos Dorina 6, 
Tóth Lilla 2, Molnár Julianna, 
László Barbara, Ambrus 
Noémi 9 (4).
Hétméteresek 5 (4), illetve 5 
(4).
Kiállítások 2, illetve 4 perc.

PTE-PEAC–ÉTV-Érdi VSE 23-35 (8-17)

Gyõzelem a második  
bajnoki meccsen is

Gyetván Krisztina utolsó másod
perces góljával zárult az elsõ 
félidõ, összességében pedig hét 
góllal vette ki részét a gyõzelembõl

Dunaharaszti MTK–Érdi VSE 2-2 ( 1-1)

Döntetlen a rangadón
A második félidőben is küz-

delmes játék folyt a pályán és 
az érdi csapat egyre inkább 
fölénybe került, főleg erőnlété-
nek köszönhetően, így nem is 
volt váratlan, hogy a vezetést 
is megszerezte. A 61. percben 
Flórián végzett el egy szöglet-
rúgást, amelyre Jakab érke-
zett és bólintott a kapuba: 1-2. 
Továbbra is az érdi csapat uralta 
a játékot, bár a hazaiak egy-egy 
támadása is sok veszélyt rejtett 
magában. Néha az indulatok 
is elszabadultak, bizonyítván, 
hogy mindkét csapat a győze-
lemre tőrt. A hazaiak egyenlí-
tését egy vitatható 11-es hozta 
meg. A 70. percben Kajdácsi 
esett át Jakab lábán a 16-oson 
belül. A megítélt büntetőt Ughy 
lőtte a kapu jobb oldalába: 2-2. 
Továbbra is küzdelmes mérkő-
zést láthattak a nézők, mindkét 
csapaton látszott, hogy győz-
ni szeretne, ezáltal küzdelmes, 
jó iramú volt a találkozó. Bár 
az eredmény az utolsó húsz 
percben már nem változott, a 
vendég érdiek közelebb álltak a 
győzelemhez. 

Ezzel a döntetlennel az Érdi 
VSE 16 ponttal a táblázat élén 
áll a 12 pontos Újpest FC B és a 
szintén 12 pontos Dunaharaszti 
előtt.

 
Dunaharaszti MTK–Érdi VSE  
2-2 (1-1)
Dunaharaszti, 300 néző
Vezette: Kovács Béla Zsolt

Érd: Szabó G. – Gróf A., Jakab Á., 
Horváth L., – Gál L. – Hegedűs 
Cs. ( Kádár Zs.)., Flórián Á., 
Nagy A., Márki D. – Szauter I., 
Csorba P.
Edző: Miskovicz Bálint
Góllövők: Horváth L., Jakab Á.
Sárga lap: Nagy A., Jakab Á.
Jók: Szabó G., Gál L., Horváth 
L., Márki D.

 
Króner Péter, a Dunaharaszti 

mestere szerint összességében 
igazságos eredmény született:

– Az azonban nagyon bosz-
szant, hogy pontrúgásokból 
kaptuk a gólokat, amikor jól 
fejelő embereink vannak. 
A mérkőzés igazi rangadó volt, 
méltó a két csapathoz.

Az érdi edző, Miskovicz Bálint 
is úgy látta, hogy a meccs igazi 
rangadó volt:

– Gyenge támadójátékunk-
nak köszönhetjük, hogy Duna-
harasztin hagytunk két pontot. 
Ez volt az a mérkőzés, ami-
kor a sok kihagyott helyzet 
megboszszulta magát. A csapat 
küzdenitudásból viszont jeles-
re vizsgázott. Remélem, ezt 
a kisiklást hamarosan helyre-
hozzuk.

A következő fordulóban, 
október harmadikán délután 
háromkor a tavaly még NB II-es 
és jelenleg a táblázat 4. helyén 
álló Tököl csapatát fogadják az 
érdiek hazai pályán.

 Harmat Jenő

Miskovicz Bálint edzõ: küzdeni
tudásból jelesre vizsgázott a csapat

sport

A jubileumi Érdi Napok programsorozat 
keretében megrendezett Spar „Érd utol” 
Sportünnep szeptember első szombat-
ján zajlott. A futó- és kocogóverseny 
a rossz idő ellenére sokakat vonzott: 
147-en vágtak neki a három táv közül 
valamelyiknek. 

A futást Felső Parkvárosban, a Favágó 
utcai napközis táborban tartották. 
Csekély nevezési díj ellenében a hely-

színen lehetett regisztrálni. A több mint 
egyórás „beiratkozás” során összesen 
147-en kaptak sorszámot. Tíz kilomé-
teren 22-en, további 37 fő pedig 5 kilo-
méteren indult. Legnépszerűbbnek a 3 
kilométeres táv bizonyult, ugyanis 88 
versenyző voksolt emellett. A tornán 
egyéni, illetve csapat kategóriákban 
lehetett részt venni – egyéniben 88, 
csapatban 59 futó nevezett.

A bemelegítést Kozmann György 
olimpiai bronzérmes kenus vezényelte. 
A futás valamivel 10 óra után vette kez-
detét. Az útvonalakat különböző színű 
szalagokkal jelölték, és polgárőrök segí-
tették a tájékozódást. Mentőautó a ver-
seny teljes ideje alatt rendelkezésre állt, 
de szerencsére szükség nem volt rá. Az 
első befutó 11 óra előtt ért célba. Délig 
bezárólag az összes nevező sikeresen 
teljesítette a távot. Eredményhirdetésre 
fél 1-kor került sor, a dobogósokat 
komoly nyeremények illették meg.

A tornán részt vettek több érdi 
sportegyesület (a Treff 07 SE, a Delta 
Röplabda SE, az Érdi Kyokushin Karate 
SE, a Muay Thai Box SE és az Érdi 
Tekergő Kerékpáros Egyesület) tag-
jai, valamint helyi általános iskolák 

(a Batthyány Lajos Általános Iskola, 
a Bolyai János Általános Iskola, 
a Gárdonyi Géza Általános Iskola, a 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, a 
Móra Ferenc Általános Iskola és a Teleki 
Sámuel Általános Iskola) is képvisel-
tették magukat. A rendezvény kiváló 
hangulatban telt. A kísérők és érdeklő-
dők kihasználhatták a park adta lehető-
ségeket, vagy megtekinthették a Delta 
Röplabda SE által szervezett parkröp-

labda-bajnokságot. Később karate- és 
táncbemutató szórakoztatta az egybe-
gyűlteket.

A Spar „Érd utol” Sportnapot jövőre is 
megrendezik. A szervezők ki szeretnék 
küszöbölni a kisebb hibákat: érthetőbbé 
kívánják tenni a kategóriákat, valamint 
az útvonalat, továbbá a tervek szerint 
új kategóriát is indítanak: óvodásoknak 
100-200 méteren rendeznek majd külön 
futást. Kovács Renáta

Jövõre is lesz Spar „Érd utol” Sportünnep

Az első Spar „Érd utol” Sportünnep bajnokai:
10 km
Egyéni – női: Rózsahegyi Melinda
Egyéni – férfi: Berecz Lajos
5 km
Egyéni – alsó tagozatos fiúk: Kovács Benedek
Egyéni – felső tagozatos lányok: Plagányi Fanni
Egyéni – felső tagozatos fiúk: Tóth Alex
Egyéni – nők: Druskó Zsófia
Egyéni – férfiak: Csuka Ákos
Csapat: Teleki Sámuel Általános Iskola csapata  
(Illés Miklós, Kőpataki Olivér, Krámos János,  
Fehér Roland, Takács Dániel)
3 km
Egyéni – alsó tagozatos lányok: Rácz Nikolett

Egyéni – alsó tagozatos fiúk: Ilyés Róbert
Egyéni – felső tagozatos lányok: Vörös Orsolya
Egyéni – felső tagozatos fiúk: Sárossy Gyula
Egyéni – nők: Ádám Anna
Egyéni – férfiak: Losits Géza
Csapat – alsó tagozatos fiúk: Gárdonyi Géza Általános 
Iskola csapata
Csapat – felső tagozatos fiúk: Gárdonyi Géza 
Általános Iskola csapata
Csapat – családi: Burger család (Burgerné H. Éva, 
Burger Miklós, Burger Krisztina, Burger Ákos, Burger 
Kristóf)
Csapat egyesület: Budakörnyéki Látássérültek 
Közhasznú Egyesülete csapata (Nyikes Fatime, Stefán 
Péterné, Berczi József, Kopasz Attila)

Illyés Róbert I. helyezettnek Kozmann 
György gratulál


