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Négy úszásnem, ötvennégy 
versenyszám, száz futam. 
A városi tanuszoda megnyitá-
sa után két hónappal, március 
14-én rendezték Érd Megyei 
Jogú Város első úszóversenyét. 
Négy egyesület – köztük egy 
olasz – sportolói mérték össze 
tudásukat. A futamok mind-
egyikében kiélezett küzdelem 
folyt.

Délelőtt tíz órától kerültek 
sorra az egyes futamok a váro-
si tanuszoda első úszóverse-
nyén. Az Első Érdi Nemzetközi 
Kupát óriási érdeklődés övez-
te: egész nap gyerekzsivajtól, 
szurkoló edzőktől és szülőktől 
volt hangos az uszoda. A népes 
mezőnyt nemzetközivé tette, 
hogy Olaszországból is érkez-
tek úszók a megméretésre. 

A tornát Érd Megyei Jogú 
Város polgármestere nyitot-
ta meg. T. Mészáros András 

köszöntötte a résztvevőket, 
kiemelten üdvözölte az olasz-
országi csapatot és polgármes-
tert. Hangsúlyozta: szeretné, ha 
a márciusi úszóverseny hagyo-
mánnyá válna és a nemzetközi 
kapcsolatok erősödésére szol-
gálna. Beszéde végén megkö-
szönte a három vendégcsapat 
részvételét, majd sok sikert és 
jó versenyzést kívánt.

A huszonöt méteres, ötpá-
lyás medencében rendezett 
versenyen négy egyesület – az 
Első Érdi Úszó Egylet, a Bajai 
Spartacus Vízügy Sport Club, 
a Százhalombattai VSE és nem 
utolsó sorban az olaszországi 
Radici ASD – állt rajthoz. Az 
úszóknak egyéni, illetve csapat 
– váltó – számokban kellett 
teljesíteniük.

A versenyzők ötvennégy 
megrendezett versenyszám-
ban, három korcsoportban 

(születési évszámokat tekint-
ve 1998-es és ifjabb, 1994-
1997-esek, 1993-asok és idő-
sebb) küzdöttek egymás ellen. 
Alsó tagozatosoktól egészen 
szenior korosztályig (25 év 
felettiek) neveztek sportolók: 
a legfiatalabb 2002-es, a leg-
idősebb versenyző 1968-as 
születésû volt.

Az úszók ötven, illetve száz 
méteren, mind a négy úszás-
nemben (pillangó-, hát-, mell-, 
valamint gyorsúszás) mér-
ték össze tudásukat. A népes 
mezőnyben legtöbben ötven- 
méteres női gyorsúszásban, az 
1998-ban és később születettek 
indultak: tizenhat versenyző, 
négy futamban rajtolt a bajnoki 
címért. Gyorsváltóban női, illet-
ve férfi csapatok 4x50, valamint 
5x50 méteren (a 2000-2001-es, 
illetve 1998-1999-es korosztá-
lyok) versengtek. A végletekig 
nagyon feszült küzdelem folyt 
az első helyért. 

Az úszóverseny – mint 
hagyományteremtő kezdemé-
nyezés – nagy sikert aratott. 
Sokan érkeztek a városba, 
hogy tanúi legyenek az első 
érdi bajnokságnak. Jó hangu-
latú tömegsportverseny kere-
kedett. A szülők, tanárok és 
edzők szívvel-lélekkel szurkol-
tak. A legjobbakat éremmel 
jutalmazták. 

Az Első Érdi Úszó Egylet 
összesen 71 dobogós helye-
zéssel zárt. A csapatversenyt 
a Százhalombattai VSE nyerte, 
második az olasz Radici ASD 
lett, egyetlen ponttal megelőz-
ve a 3. helyezett Első Érdi Úszó 
Egyletet.  Kovács Renáta

Kellemes, tavaszi időben szép-
számú szurkolótábor előtt 
fogadta az érdi labdarúgó- 
együttes a rákosmenti csapatot. 
A mérkőzés előtt a játékveze-
tők és a vendégjátékosok is a 
pálya megtekintése után csak a 
fejüket csóválták annak lesújtó 
állapota miatt. Már ekkor érző-
dött, hogy ezen a pályán nem 
lesz olyan látványos, szép fut-
ball, mint amilyet a hazai csapat 
az elmúlt hetekben idegenben 
mutatott. 

A vendégcsapat a téli átigazo-
lási időszakban jelentősen meg-
gyengült, több meghatározó 
játékosa is távozott. A csapatba 
került fiatalok eddig váltakozó 
teljesítményt nyújtottak. Plókai 
Attila, a csapat játékos-edzője 
– hétszeres válogatott, a Honvéd 
egykori játékosa – stabil véde-
kezést tervezett, tudva, hogy a 
mérkőzésnek nem ők az esélye-
sei, de szeretnék a hazaiak dol-
gát megnehezíteni. A hazaiaknál 
Márki sérülése miatt Cservenka 
Gergő került a kezdő csapatba.

Nehezen lendült játékba a 
hazai csapat, és szinte a sem-
miből szerezte meg a vezetést. 
A 9. percben Flórián végzett 
el egy szabadrúgást, az erősen 
belőtt labdára Csorba érkezett 
nagyszerûen és fejelt a hosszú 
sarokba. 1-0. A gól megzavar-
ta a vendégeket: középkezdés 
után azonnal érdi labdaszerzés 
következett, Csorba lépett ki a 
védők közül, és 15 méterről lőtt 
a kapuba. 2-0.

A gyors vezető gólok után 
felszabadultan, jól játszott a 
hazai csapat, és nem is kellett 
sokat várni az újabb gólra. A 19. 
percben egy gyors érdi táma-
dást követően Cservenka adott 

nagyszerû labdát Fröhlichnek, 
aki biztos lábbal lőtt a kapuba. 
3-0. A három gyors gól meghoz-
ta a szurkolók kedvét, és már 
egy nagyarányú győzelemben 
reménykedtek, de sajnos a biz-
tos vezetés tudatában a hazai 
csapat nem erőltette a táma-
dásokat, így a vendégeknek is 
sikerült néhány veszélyes táma-
dást vezetnie – a legtöbb izgal-
mat azonban pályán és pályán 
kívül az okozta, hogy merre fog 
a labda pattanni és kit, hogy fog 
ez becsapni.

A második félidő elején az érdi 
csapatnak köszönhetően pörgő-
sebb lett a játék, és ez jót tett a 
mérkőzésnek. Mindkét oldalon 
szép támadások futottak, hely-
zetek is voltak, bár a gólok a 
hazai helyzetek után elmarad-
tak. A hosszú gólcsendet végül 
a 84. percben Cservenka törte 
meg, aki jól lépett ki védője 
mögül és a kapus mellett lőtt a 
hálóba. 4:0.

Az érdi csapat az első félidő-
ben szinte valamennyi gólhely-
zetét kihasználta, fölényes győ-
zelme egy percig sem forgott 
veszélyben.

 
Érdi VSE- RKSK Rojik 4-0 (3-0)
Érd, 300 néző 
Vezette: Tamási P.
Érdi VSE: Szabó G. – Gróf A. 
(Csizmadia Z.), Jakab Á., 
Horváth L. (Csikesz P.), Dukon 
G. (Herczog Gy.) – Szauter I., 
Flórián Á., Gál L., Cservenka 
G. -Csorba P., Fröhlich R.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Csorba P. 2, 
Fröhlich R., Cservenka G.
Jók: Dukon G., Flórián Á., 
Cservenka G., Csorba P.
Sárga lap: Gróf A. 

Miskovicz Bálint, az Érd edző-
je a győzelem ellenére nem volt 
teljesen elégedett: – Az első húsz 
perc nagyszerû játéka után ért-
hetetlen volt számomra a csapat 
dekoncentráltsága. Megint egy 
olyan mérkőzésen vagyunk túl, 
amelyiken ha jobban összpon-
tosít a csapat, nagyobb arányú 
is lehetett volna a győzelem. 
Egy-két játékosnak fejben sok-
kal jobban ott kellene lennie 
ezeken a mérkőzéseken. Ez a 
csapat megérdemelne egy új, 
sokkal jobb gyepszőnyeget.

Plókai Attila (RKSK) sem 
hagyta szó nélkül a pálya minő-
ségét:

– Katasztrofális pályán az 
első félidő tízperces rövidzárlata 
eldöntötte a mérkőzést. Ez csak 
fegyelmezettség kérdése. Nem az 
első eset, hogy így kapunk ki.

 A következő fordulóban, 
március 27-én szombaton dél-
után háromkor Dorogra látogat 
az érdi csapat, majd egy hét 
szünet után április 10-én szom-
baton fél négykor a Sárisáp lesz 
az ellenfél, hazai pályán. 

 Harmat Jenő

Nemzetközi úszókupa  
az érdi uszodában
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Húszpercnyi jó játék                

A rajtköveken a jövõ bajnokai
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A fehér mezes Csorba Péter idege-
síti a vendégvédõket
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