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Felhívás az Érdi  
Sport Díjra
A Sport- és Ifjúsági Bizottság az Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
adományozható díjakról és kitünteté-
sekről szóló 19/1999. (VII. 19.) ÖK ren-
deletben foglaltakra tekintettel felhívást 
tesz közzé az Érdi Sport Díjra.

A rendelet 10. § (1) bekezdése szerint 
Érdi Sport Díj adományozható a város 
érdekében kifejtett kiemelkedő sport-
munkáért vagy nemzetközi sporttel-
jesítményért azoknak a személyeknek 
vagy csapatoknak, akik a mérhető tel-
jesítmény mellett magatartásukkal is 
példaként állíthatók a város közössége 
elé.

A díj, a megszokottól eltérően, ebben 
az évben Érd Megyei Jogú Város június 
havi közgyűlésén kerül átadásra.

A javaslatokat az Önkormányzat Sport 
és Ifjúsági Bizottsága véleményezi és a 
közgyűlés dönt a díjazott személyéről.

A javaslatokat az Önkormányzat 
Sport és Ifjúsági Bizottság címére, a 
Humánpolitikai Irodára kell benyújtani. 
(Érd, Alsó u. 3. II. em. 110.) 

A benyújtás határideje: 2010. április 
23., péntek 12 óra 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Sport és Ifjúsági Bizottsága

Nem indult jól az érdi kézi-
labdázó hölgyek mérkőzése a 
„nagy” Győr második csapata 
ellen, bár eleinte még mind-
két oldalon kihagyott helyzetek 
és nagy védések jellemezték a 
találkozót. Támadásban nehe-
zen lehetett fogást találni a győ-
rieken, egyedül balszélen tud-
tak – Balog Beátának köszön-
hetően – ziccereket létrehozni 
és értékesíteni az érdiek. A 10. 
percben még érdi vezetés volt 
(5-4), de egyre kevésbé lehetett 
megakadályozni a győri indulá-
sokat, így csakhamar két-három 
gólos különbség alakult ki a 
zöld-fehérek javára. Egyenlítési 
lehetőség azért adódott még a 
félidő vége előtt, de sem hetes-

ből, sem indulásból, sem szél-
ről nem sikerült a győri csapat 
végig jól védő kapusának háló-
jába találni (13-12). Gyetván 
Krisztina és Németh Helga beál-
lása még hozott egy 4-0-s soro-
zatot, ezzel lett 17-19, de ez sem 
tartott sokáig. Pontatlanok vol-
tak az akciók, gyakran az érdi 
támadások a győriek kezében 
haltak el.

Az utolsó öt perc aztán meg-
lehetős izgalmakat, hibákat 
és nem könnyen megérthető 
játékvezetői ítéleteket is hozott. 
Megjött a nézők hangja, élve-
zetesen teltek ezek a percek. 
Döntő pillanatban Megyes Ildikó 
fogott két lövést, majd elvettek a 
játékvezetők egy jogosnak tûnő 

büntetőt Õri Cecília lövése után. 
Sikerült kivédekezni a Győr 
utolsó két támadását, ám két 
érdi akciót is hárítani tudott a 
zöld-fehér védelem, így maradt 
a döntetlen, és maradt továbbra 
is a veretlenség.

Győri Audi ETO KC II.–ÉTV-
Érdi VSE 24-24 (13-12)
Győr, Magvassy Mihály 
Sportcsarnok, 100 néző 
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária
Versenybíró: Márczi Győző

ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra, Szrnka 
Hortenzia 2, Sidó Krisztina, 

Kellemes tavaszi időben szép-
számú néző előtt kezdődött 
a labdarúgócsapatok mérkő-
zése. A vendég érdiek azonnal 
nekiestek a dorogiaknak és 
négy perc alatt két kapufát is 
lőttek. Az első percben Csorba 
távoli lövése, majd a negyedik 
percben Flórián szabadrúgása 
csattant a kapufán. Beszorult 
a Dorog és mindenki az érdi 
gólra számított. Nem így a 
hazai játékosok. Előbb egy 
gyors kontra után még Szabó 
nagy bravúrral védett, de a 
8. percben a kinyíló védelem 
mellett egy újabb gyors kontra 
után Nász lőtt az érdi kapuba. 
1-0. A dorogi játékosok kapu-
juk előterét megszállva időn-
ként 8-9 emberrel védekezve, 
majd az előre vágott labdával 
igyekeztek zavart kelteni a 
vendégek kapuja előtt. A zárt 
védekezéssel szemben nem 
tudott mit kezdeni a keveset 
futó és rendkívül pontatlanul 
játszó érdi csapat, míg a hazai-
ak nem erőltették a támadáso-
kat az előny birtokában. 

A második félidőben már a 
48. percben újabb hazai gól-
nak örülhettek a dorogi szur-
kolók. Az elalvó érdi védők 
mellett Nász lépett ki és szer-
zett újabb gólt. 2-0. Ekkor már 
sejteni lehetett, hogy ez a nap 
nem az érdi csapat napja lesz. 
A kétgólos hátrány megtörte a 
csapatot és látszott, már ők sem 
bíznak abban, hogy a jó és tak-
tikus hazai csapat ellen sikert 
érhetnek el. Az érdi játékosok 
tehetetlenül, minden elképze-
lés nélkül próbálták megkö-
zelíteni a hazaiak kapuját, de 
a sûrû védőfalon egyszerûen 
nem tudtak áttörni, a távoli 
lövések pedig semmi veszélyt 
nem jelentettek. A nagyarányú 
hazai győzelem a 70. percben 
vált véglegessé. A csereként 
beállt hazai csatár, Góman a 
hosszú sarokba lőtt. 3-0.

A mérkőzés hátralevő 
részében az történt a pályán, 

amit a hazaiak akartak. Sajnos 
az érdi csapatnak ezúttal 
csak a statisztaszerep jutott a 
nagyon jó napot kifogó hazai-
akkal szemben. Mivel az üldö-
zők, Újbuda és Dunaharaszti 
döntetlent játszottak, így meg-
maradt a második hely, igaz, 
már 5 pontos hátránnyal az 
Újpest B mögött.

 
Dorogi FC–Érdi VSE   
3-0 (1-0)
Dorog, 250 néző
Vezette: Mocsári T.
Érd: Szabó G. – Gróf A., 
Jakab Á., Horváth L., Dukon 
G. – Szauter I., Flórián Á., 
Gál L., Márki D. – Csorba P., 
Fröhlich R.
Edző: Miskovicz Bálint
Sárga lap: Jakab Á.
Jók: Jakab Á., Horváth L.

 
Mérkőzés után az érdiek 

edzője, Miskovicz Bálint feldúl-
tan nyilatkozott a látottakról:

– Szégyen és gyalázat, amit 
nyújtottunk. Ez mintha nem is 
az érdi csapat lett volna. Csak 
az első 15 percben voltunk a 
pályán, míg 75 percen át csal-
tuk a futballt. Ennek következ-
ményei lesznek.

A dorogiak mestere, Dúró 
József boldogan vállalta a mér-
kőzés értékelését hazai szem-
szögből:

– Nagyon jó csapatot sike-
rült legyőznünk. Előre játék-
ban nagyon jól játszott az Érd, 
de a védelmüket nem tudták 
megszervezni és ezt ki tudtuk 
használni.

 
A hét végén nem lesz baj-

noki forduló. A következő 
hazai mérkőzésen, április 10-
én, szombaton fél négykor a 
Sárisáp jön Érdre, majd 17-
én, szombaton négy órakor 
ismét Érden lesz a meccs a 
Dunaharaszti ellen. Ez a mér-
kőzés már döntően befolyásol-
ja a dobogóért folyó harcot.

  Harmat Jenő

Dorogi FC–Érdi VSE 3-0 (1-0)

Váratlan vereség

Flórián sikertelen távoli lövése
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Gyõri Audi ETO KC II.–ÉTV-Érdi VSE 24-24 (13-12)

Továbbra is veretlenül
Gálhidi Zsuzsanna 1, Balog 
Beáta 10 (4), Õri Cecília 4, 
László Barbara, Gyetván 
Krisztina 4, Pilmayer Márta 2, 
Pádár Margó 1, Németh Helga
Hétméteresek: 8/4
Kiállítások: 10 perc

Az ifjúsági csapat mérkőzésén: 
Győri Audi ETO II.–ÉTV-Érdi 
VSE 34-30 (16-11)

Jól kezdtek az érdi lányok, 
két góllal is vezettek, de persze 
ettől nem jöttek zavarba a hazai-
ak, a 7. percben már át is vették 
a vezetést (6-5). Hullámzó volt 
a játék – 10-5, majd 10-9 lett –, 
ám egy újabb periódust követő-
en és a folyamatos győri indu-
lások eredményeként ötgólos 
lett az érdi hátrány a szünetre. 
Kiegyensúlyozott teljesítményt 
csak Schneck Réka nyújtott. 

A második félidőt is sok hibá-
val tarkított érdi játék jellemez-
te, és bár a mérkőzés mindvégig 
izgalmas maradt, meglepetés 
nem született: nyertek a győ-
riek.

Következik az ÉTV-Érdi VSE–
Vasas-ASI mérkőzés április 3-án, 
szombaton 18 órai kezdettel. 
Előtte, 16 órakor lesz az ifjú-
ságiak meccse. Mindkét mér-
kőzés helyszíne a Batthyány 
Tornacsarnok, Érd, Fácán köz.

Megyes Ildikó olykor döntõ pillanatokban is kiválóan hárított


