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Az érdi kézilabdázók vendég-
játéka Kozármislenyben mér-
sékelt látogatottság mellett 
kezdődött, ugyanis a meccsel 
egyidőben futballmérkőzést 
rendeztek az utca túloldalán, 
ráadásul a feljutásért küzdő 
Siófok látogatott a kisvárosba. 
Ez természetesen nem zavar-
ta az együttest, így a helyiek 
legfeljebb tíz percenként egy 
hétméterest tudtak összehoz-
ni. A megszerzett labdákból 
könnyû érdi gólok születtek, 
13 perc játék után már 3-13-at 
mutatott az eredményjelző, és 
a félidő végéig is csak 5-ig jutot-
tak a vendéglátók. A második 
félidőben már bátrabban lőt-
tek a hazaiak és vállalkozása-
ikból több gól is született, ám 

ekkorra már jelentősre nőtt a 
különbség. Végeredményben 
az érdi csapat újabb könnyû 
sikerrel búcsúzott az idegen-
beli mérkőzésektől – jöhet 
az utolsó hazai. Mivel ezzel 
együtt már 994-re nőtt a lőtt 
gólok száma, a következő, a 
Tolna elleni mérkőzésen bizo-
nyosan ünnepelhető lesz az 
ezredik. Persze ezen túl is az 
egész összecsapásra egy nagy 
örömkézilabda lesz majd leg-
inkább jellemző, amelynek 
végén az érdi hölgyek nyakába 
akasztják a jól megérdemelt 
aranyérmet. 

HIDROSTOP-Kozármisleny 
– ÉTV-Érdi VSE 21-41 (5-21)
Kozármisleny – Sportcsarnok

Játékvezetők: Bóna Szabolcs, 
Miskei Balázs 
Versenybíró: Szalai József 
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra 4, Szrnka 
Hortenzia 7 (1), Sidó Krisztina 
2, Gálhidi Zsuzsanna 5, Balog 
Beáta 4, Õri Cecília 4, László 
Barbara 2, Gyetván Krisztina 7 
(1), Pilmayer Márta 3, Pádár 
Margó 3, Németh Helga.
Hétméteresek: 2/2
Kiállítások: 2 perc

Az ifjúságiak mérkőzésén:

HIDROSTOP-Kozármisleny 
– ÉTV-Érdi VSE  
25-34 (11-16)

 
Az érdi lányok nyitották meg 

a gólok sorát, a 12. percben, 
5-5-ös állásnál volt utoljára 
döntetlen. Azt követően végig 
vendégvezetés mellett zajlott 
a mérkőzés, egyre nőtt a két 
csapat közti különbség, mely 
a félidőben 5 gólos volt (11-
16). A második játékrészben is 
folytatódott ugyanez a folya-
mat, és végül az érdi lányok 
különösebb gond nélkül győz-
ték le az előzetesen komolyabb 
ellenfélnek gondolt baranyaia-
kat. Az ezüstérem szinte már 
a nyakukban, de ehhez még 
hazai pályán le kell győzni a 
Tolnát. 

Következik az idény utolsó 
mérkőzése: ÉTV-Érdi VSE - 
Tolna KC, május 15-én, szom-
baton, 18 órai kezdettel. Az 
ifjúsági mérkőzés kezdete 16 
óra. A mérkőzés – és az azt 
követő ünneplés – helyszíne a 
Batthyány Tornacsarnok: Érd, 
Fácán köz.

A bajnokság végső kimenetelét is döntően befo-
lyásoló labdarúgó mérkőzésre került sor az érdi és 
az újbudai csapat között. A hazai csapat a bajnoki 
tabella harmadik helyén várta a negyedik helyet 
elfoglaló vendégeket. Győzelem esetén nőhetett 
volna az előny, így jelentős tétje volt a mérkőzés-
nek, ráadásul a Tököl elleni jó játék és győzelem 
a szurkolók körében is a hazai együttes esélyét 
növelte.

Óvatosan kezdett mindkét csapat, majd a vendégek 
magukhoz ragadták a kezdeményezést. Fölényüket 
előbb egy kapufa jelezte, majd Csizmadiának kellett 
a gólvonalról mentenie. Ezek után már nem volt 
meglepő, hogy a 37. percben Nagy Tamás a kapu-
jából rosszul kimozduló Szabó mellett a vezetést is 
megszerezte a vendégeknek: 0-1.

A második félidőben továbbra is a vendégek 
irányítottak az elképzelés nélkül próbálkozó haza-
iakkal szemben. Nem kellett sokat várni az újabb 
vendéggólra sem: az 57. percben Szabó még bra-
vúrral védett egy lövést, de a labda vendégcsatár, 
Abou elé pattant, aki nem hibázott, ezzel lett 0-2. 
A mérkőzés a 63. percben végkép eldőlt, amikor 
a mai mérkőzésen sokat bizonytalankodó védők 
között Kövesdi lőtt a hazai kapuba: 0-3.

Ezen a napon nem lehetett az érdi csapatra ráis-
merni. Talán az egész szezon leggyengébb teljesít-
ményét nyújtva szenvedtek vereséget a riválisuktól. 
Az Újbuda csapata, amely zömében húsz év körüli 
játékosokból állt, jól szervezett játékával megérde-
melten vitte el a három pontot.

A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy az első 
gól szerzőjét Nagy Tamást rosszullét miatt mentő-
helikopter vitte kórházba. 

 
Érdi VSE-Újbuda TC 0-3 (0-1)
Érd, 200 néző
Vezette: Horváth T.
Érdi VSE: Szabó G. – Herczog Gy. (Kovács K.), 

Jakab Á., Horváth L., Gál L. -Csizmadia Z. 
(Cservenka G.), Flórián Á. (Gróf A.), Megyeri R., 
Szauter I. -Csorba P., Fröhlich R.
Edző: Miskovicz Bálint
Sárga lap: Megyeri R., Jakab Á., Gróf A.

 
A mérkőzés után Miskovicz Bálint így értékelte 

a látottakat:
– Szégyen, amit ma nyújtott a csapatom. Az 

egyik legfontosabb mérkőzésen mondtunk csődöt. 
Ez a mérkőzés azért is fontos volt, hogy az utolsó 
mérkőzésekre nyugodtan menjen a csapat. Most 
mutathatja meg az együttes, hogy van tartása és 
annyi pontot összegyûjt, hogy meglegyen a harma-
dik hely.

A vendégek edzője Czakó András megkönnyeb-
bülten nyilatkozott:

– Személy szerint nagyon izgultam, mert az Érd 
egy nagyon jó csapat és féltünk, hogy nehogy bele-
szaladjunk a késbe. De jókor rúgtuk a gólokat. Az 
érdi csapatban nagyon jó játékosok vannak, de ma 
kevés ellenállást mutattak.

 A következő fordulóban május 15-én szombaton 
öt órakor a Csepel FC vendége lesz az érdi csapat, 
majd május 22-én öt órakor a Budafok LC gárdája 
lesz az ellenfél, hazai pályán.

Tudósítónktól

A Radici Nuoto úszóegyesület 
elnökének, Giuliano Cucchinak, 
valamint Parre polgármeste-
rének, Francesco Ferrarinak 
a  meghívására az Elsõ Érdi 
Úszó Egylet versenyzõi 2010. 
április 29. és május 3. között 
Olaszországba látogattak. 

A csaknem negyvenfõs egye-
sületi küldöttséget megraga-
dó külsõségek között fogadta 
Bergamo polgármestere is. A 
több órán keresztül tartó jó han-
gulatú beszélgetéshez a sport 
kínált kiváló témát. Bár termé-
szetesen elsõsorban az úszá-

son és az atlétikán volt a fõ 
hangsúly, azért az is kiderült, 
hogy városuk futballcsapatára, 
az Atalantára a legbüszkébbek. 
A fogadás végén a küldöttség 
vezetõi barátságos gesztusként 

átnyújtották az Érdi VSE címe-
rét Franco Tentorio bergamói 
polgármesternek, amit õ kedves 
szavakkal köszönt meg.

A május 3-án Parrében meg-
rendezett nemzetközi úszóver-
senyen elégedetten nyugtázták 
a jelenlévõ edzõk, hogy vala-
mennyi versenyzõ eddigi kvali-
fikációs idejénél jobbat úszott. 
A megmérettetésen összesen 
három nemzet hét csapata vett 
részt. Az eredményeket ezút-
tal nem soroljuk fel részlete-
sen – legyen elég annyi, hogy 
összesítésben az érdiek a hét 
csapat között a második helyen 
végeztek.
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Újabb könnyû gyõzelem
Érdi VSE–Újbuda TC  0-3 (0-1)

Súlyos vereség a rangadón

Érdi úszók Olaszországban

Mentõhelikopter az érdi pályán.

Francesco Ferrari, Egerszegi Krisz
tina és Franco Tentorio

Megyes Ildikó ezúttal is parádés hárításokat mutatott be


