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Második idényét kezdte õsszel 
az NB I/B-ben az ÉTV-Érdi 
VSE. Míg az elõzõ pontva-
dászat a tapasztalatszerzés 
idõszakának volt tekinthetõ, 
idén kimondott cél a bajnok-
ság megnyerése és ezzel a fel-
jutást érõ pozíció kiharcolása.

Már az elsõ fordulók 
eredményeibõl tisztán látszott, 
hogy a nyáron még tovább 
erõsödõ Érd és a keretét együtt 
tartó fiatal szekszárdi csapat 
kiemelkedik a mezõnybõl. 
Ennek megfelelõen könnyû 
gyõzelmek sorát szerezték az 
érdiek, majd október közepén 
következett a Tolna megyei 
látogatás. Az újonnan érkezet-
tek remekül beilleszkedtek a 
játékba, mindenki megtalálta 
a helyét, így a csapat elbírta 
a nagy tétet és végig vezetve, 
magabiztosan szerezte újabb 
gyõzelmét Szekszárdon. 
A tavalyi bajnok gyõri fiatalok 
– mint kiderült – csak asszisz-
tálni jöttek a Treff csarnokba 
és az õsz hátralévõ részében 
sem találtak legyõzõre az érdi 
hölgyek, a rangadók után a 
„kötelezõ” mérkõzéseket is 
megnyerték. Ezzel a bajnok-
ság legfõbb esélyesévé lép-
tek elő, fõleg, ha figyelembe 
vesszük, hogy a legfõbb rivá-
list hazai pályán fogadhatják 
tavasszal.

A Magyar Kupában két, 
ugyancsak NB I/B-s ellenfelét 
is elbúcsúztatta az ÉTV-Érdi 
VSE; elõbb Szentendrén, majd 

Kispesten át vezetett az út. 
A nyolcaddöntõben az NB I/B 
keleti csoportjában szereplõ 
Fõgáz-Gázmûvek MTE csapa-
tát fogadták és – túlszárnyal-
va az egy évvel azelõtti telje-
sítményt – a negyeddöntõbe 
jutottak. A legjobb 8 között 
már nincs könnyû ellenfél, a 
másodosztályból csupán a két 
csoport éllovasa, az Újbuda-
Bugyi SE és az ÉTV-Érdi VSE 
tudott bekerülni. 

Az érdieknek a nehéz 
ellenfelek közül is az egyik 
legnehezebb jutott, a Mondi-
Békéscsabai ENKSE csapatát 
fogadják a négy közé jutásért. 
A több magyar, sõt külföldi 
válogatottal felálló csabai 
gárda idén nagy célokat tûzött 
ki maga elé, amelyek megva-
lósítására minden esélye meg 
is van Mátéfi Eszter együtte-
sének – merthogy ne felejtsük 
el: a csapat vezetõ edzõje 
nem más, mint a magyar válo-
gatott szövetségi kapitánya. 
A lila-fehérek jól szerepelnek 
a bajnokságban, igaz, leg-
utóbb Hódmezõvásárhelyen 
hagytak egy pontot, amivel 
alaposan visszacsúsztak a 
tabellán. 

Január 26-án, kedden 18 órá-
tól tehát az év eddigi legnehe-
zebb mérkõzése vár az érdiek-
re. A Treff Sportcentrumban 
ÉTV-Érdi VSE–Mondi-Békés-
csabai ENKSE Magyar Kupa-
negyeddöntõ lesz. Tét: a leg-
jobb négy közé jutás. 

A 31. alkalommal megrendezett 
Érd Kupa küzdelmeit – egy-
ben a Lakatos Gábor Birkózó-
emlékversenyt – T. Mészáros 
András, Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere nyitotta meg 
2010. január 16-án, szombaton. 
Ezt követõen Lázár János, a 
Magyar Birkózó Szövetség alel-
nöke emlékezett meg a fiatalon 
elhunyt sportolóról, Gabiról, 
aki még ma is „köztünk van”. 
Miután Gabi édesanyját és nagy-
mamáját virággal köszöntötték, 
kezdetét vette a „legek verse-
nye”, ugyanis hat szõnyegen 
591 birkózó lépett szõnyegre az 
ezúttal kicsinek bizonyuló Treff 
Sportcentrum csarnokában.

A részt vevõ 61 egyesületben 
nyolc külföldi – Zenta, Kolárovó, 
Madar, Trencsény, Komárom, 
Somorja, Bõs és Gúta – csapa-
tai is mérlegeltek. A jelen lévõ, 
igen jelentõs létszámú szakem-
ber közül senki sem emlékezett 
arra, hogy valaha is egy egyesü-
let hat szõnyegen, ilyen induló 
létszámmal rendezett volna bir-
kózóversenyt. Nem csak a ren-
dezés volt sikeres – helyhiányon 
kívül nem volt semmi probléma 
–, hanem az érdi birkózók is jól 
szerepeltek ebben az igen erõs 
mezõnyben. 
Érdiek eredményei:
Gyerekkorcsoportban  
a Berta Kupán:
20 kg Nedvig Máté 3., 22 kg 
Pálinkás Gergõ 3., 28 kg Zsigrai 
Péter 2., 31 kg Pénzes Ádám 
2., 34 kg Varga Dávid 5., 38 
kg Végh Artúr 1., 42 kg Baksai 
Levente 5.
Diák II. korcsoportban a Lajsz 
Koktél Kupán: 

24 kg Szabadföldi Ádám 1., 26 
kg Váncza István 1., Berta Mike 
2., 55 kg Pataki Sámuel 5.
Diák I. korcsoportban a Kati 
Mama Sütödéje Kupán: 42 kg 
Délceg József 2., 61 kg Molnár 
Tamás 5., 68 kg Lajsz Dominik 
1., Oláh Tamás 3., 75 kg Száraz 
Péter 5.
Serdülõ korcsoportban  
a Peugeot-Péta Kupán:
38 kg Bárkányi Sándor 1., 66 kg 
Kosik Boldizsár 5., 72 kg Bublik 
Bence 5., 78 kg Kraszlán Lajos 
5., +85 kg Molnár János 3.
Kadet nõi korcsoportban a 
Barta Kupán: 
52 kg Dénes Mercédesz 1.
Kadet fiú korcsoportban a Barta 
Kupán, egyben a Lakatos Gábor 
Emlékversenyen:
63 kg Vakarcs Tibor 5., 69 kg 
Sárosi János 3., 76 kg Prim 
Martin 3., 85 kg Bodorkos 
Dániel 3.

A 17 éremmel – hat arany, 
négy ezüst, hét bronz – és kilenc 
pontszerzõ ötödik hellyel az 
érdiek a csapatversenyt is meg-
nyerték 93 ponttal, megelõzve 
a Diósgyõr és az ESMTK csa-
patait. 

A legjobb vendégnek járó, 
a Magyaros Kenyér Kft. által 
felajánlott díjat Hegyi Sándor, 
a BDT versenyzõje kapta; 
a Tuskirálynak járó díjat a 
kiskõrösi Csörgõ Vilmos, a leg-
jobb hazai versenyzõnek járó 
díjat pedig Végh Artúr vehette 
át.

A szervezõk a küzdelmek 
befejeztével köszönetet mond-
tak a fáradságot nem ismerõ 
szülõknek, a Treff Sportcentrum 
tulajdonosának, illetve elnézést 

kértek a környék lakóitól a par-
kolási kellemetlenségek miatt.

Az Érd Kupa január 17-én, 
vasárnap tíz órakor szumóver-
sennyel folytatódott:

Segesdi János, Érd Megyei 
Jogú Város alpolgármesteré-
nek nyitó szavai után kezdetü-
ket vették az Érd Kupa Sumo 
Nemzetközi Válogatóverseny 
küzdelmei. Nemcsak létszámá-
ban, hanem minõségében is – 
férfi szakágban – magas színvo-
nalú, erõs versenynek lehettünk 
szemtanúi. A magyar élmezõny 
mellett az öt külföldi országból 
hatvan versenyzõ erõsítette a 
versenyt. Az orosz, egyiptomi, 
bolgár, holland, lengyel csapa-
tok a gyerekversenyzõk mel-
lett – különösen az elsõ három 
felsorolt csapatban – nagyrészt 
válogatott versenyzõikkel kép-
viselték országukat. 

Az erõs mezõnyt nem tisztel-
ve az érdi válogatottak kitûnõen 
szerepeltek. U16-ban Sárosi 
János magabiztosan nyert 65 kg-
os súlycsoportjában, Bodorkos 
Dani Európa-bajnok is a dobogó 
tetején végzett 85 kg-ban, Szelp 
Dénes pedig nemcsak U21-ben, 
hanem a felnõttek között is 
maga mögé utasított mindenkit 
100 kg-ban. László Varga László 
magát sem kímélve gázolt át 
mindenkin +115 kg-ban, az 
U21-es korcsoportban. Dénes 
Mercédesz kétszeres Európa-
bajnok mindent megnyert, 
amit csak lehetett. Az érdi diák 
versenyzõk nagyon sok esetben 
minden „idegent” leszorítottak 
a dobogóról, illetve kiharcolták 
a legjobb helyeket. 

A 45 érem – 19 arany, 14 ezüst, 
12 bronz, 11 ötödik pontszerzõ 
hely – önmagáért beszél.
Az érdiek eredményei:
Diák „A” korcsoport: 25 kg 
Magyar György 1., Szabadföldi 
Ádám 3., Pálinkás Gergõ 3., 
Szabadföldi Szilárd 5., Nedvig 
Máté 5. 30 kg Csörgõ Hugó 1., 
Mezei Dáriusz 2., Varga Dániel 
3., Mezei Patrik 3., Kovács 
Bálint 5. 35 kg Proháczik 
Márton 2., Dávid Samu 5. 40 
kg Végh Richárd 1., Végh Artúr 
2., Baksay Levente 3. 50 kg 
Tamás Patrik 2.
Diák „B” korcsoport: 35 kg
Váncza István 2., Búzás Patrik 
3. 45 kg Kovács Bence 3., 
Hunyék Illés 5. 60 kg 

Nõi kézilabda: útban a feljutás felé

Az év legnehezebb  
mérkõzése elõtt

Rekordlétszám a birkózóknál, 45 érem szumóban

Sikeres nemzetközi verseny:  

Érd Kupa
Molnár Tamás 1., Szondy 
Gergely 2. +60 kg Oláh Tamás 
1., Lajsz Dominik 2., Balogh 
Attila 3., Száraz Péter 3., 
Molnár Dániel 5.
U16-os korosztály: 55 kg 
Dénes Mercédesz 1. 65 kg  
Sárosi János 2., Kosik Boldizsár 
5. 75 kg Magyar Gergely 1., 
Prim Martin 2., Kraszlán Lajos 
3. 85 kg Boros László 1. 95 kg  
Sipos Tamás 1. +95 kg Molnár 
János 1.
U18-as korosztály: 
55 kg Dénes Mercédesz 1. 
70 kg Sárosi János 2., Metzl 
Norbert 3. 80 kg Prim Martin 2. 
90 kg Bodorkos Dániel 1., Boros 
László 2.
U21-es korosztály: 55 kg  
Dénes Mercédesz 1. 60 kg  
Kecskés Péter 1. 70 kg  
Dénes Krisztián 2. 85 kg 
Prim Roland 3., Bodorkos 
Dániel 5. 100 kg Szelp Dénes 1. 
115 kg Metzl Ádám 5. +115 kg 
László Varga László 1.
Felnõttkorosztály: 
55 kg Dénes Mercédesz 1. 
80 kg Horváth Éva 2. 
70 kg Dénes Krisztián 5. 
85 kg Prim Roland 5. 
100 kg Szelp Dénes 1. 
+115 kg Földesi István 5.

Felvonulnak a csapatok – az érdi egyesületi zászlóval Dénes Mercédesz, 
aki „mindent megnyert”

Összesített csapatverseny ered-
ményhirdetése – elsõ helyen az 
érdiek


