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Az érdi birkózók három helyen küz-
döttek május 8-án szombaton, nem is 
akármilyen tétekért: Miskolcon a felnőtt 
magyar bajnokságon az országos bajno-
ki címéért, a csehországi Chomutovban 
69 kg-ban a kadet EB címeres mezé-
ért, tíz gyerek és diák versenyző pedig 
Kiskunfélegyházán, a Kiskun Kupa nem-
zetközi szabadfogású verseny érmeiért.

Miskolcon a felnőtt kötöttfogású 
magyar bajnokságot az Egyetemváros kör-
csarnokában rendezték meg. Antunovits 
Lászlóval együtt tizenheten mérlegeltek 
és küzdöttek a 84 kg-os súlycsoport-
ban az országos bajnoki címért. Az első 
fordulóban Laci a CVSE-s Szûcs Pétert 
magabiztosan győzte le két menetben 
technikai tussal, majd a Sziget SC után-
pótlás nagy ellenfelét, Pápa Pétert három 
menetben, az elődöntőben pedig a ceg-
lédi Lőrinc Viktort két menetben 3-0-ra. 
A döntőben az olimpiai ezüstérmes Fodor 
Zoltán következett. Az első menetet Laci, 
a másodikat Fodor nyerte, a harmadik 
menetben nem bírtak egymással és ezt 
követően korongfeldobás következett, 
amely Fodornak kedvezett. Mindezek 

ellenére Laci csinált egy kiemelést, ám 
sajnos a bírók nem az akciót, hanem a 
küzdőtéren kívüli leérkezést értékelték. 
Így Antunovits Laci felnőtt országos baj-
noki ezüstérmet szerzett.

Csehország északi részére, Chomutovba 
utazott Sárosi János a magyar kadet 
kötöttfogású válogatottal. Hárman utaz-
tak 69 kg-ban, Sárosi Jani két nagy ellen-
fele, Kottes Pál és Majer Ferenc is, hogy 
eldöntsék az augusztusi Európa-bajnok-
ság címeres mezét.

Janika mindjárt az első fordulóban 
a Tatabánya versenyzőjével Majerrel 
kezdett, aki a hármójuk közötti pont-
versenyben az első helyen állt. Az első 
menet Majeré lett egy pörgetéssel lekül-
désből, a másodikat Janika egy szal-
tóval és egy kilépéses akcióval 4-0-ra 
nyerte. A harmadikban Janika a lekül-
dést választotta, amelyet kivédekezett, s 
ezzel a mérkőzést is megnyerte. Az elő-
döntőben a cseh ellenfele elleni kitolás 
és az azt követően a második menetben 
egy csípődobás azt jelentette, hogy a 
másik ágon döntőbe került Kottes Pál 
ellen fog küzdeni az első helyért. Az első 
menetet Janika nyerte egy pörgetéssel, 
a másodikban Kottes visszavágott, ő is 
kétszer megpörgette Janikát. A mindent 
eldöntő harmadik menetben Sárosi Jani 
kivédekezte Kottes leküldését, s ezzel 
megnyerte az aranyérmet és a címeres 
mezt.

Kiskunfélegyházán a Constantinum 
Sportcentrumban rendezték meg a sza-
badfogású Kiskun Kupát, amely egyben 
id. Besze László emlékverseny is. A 206 
indulót felvonultató színvonalas nemzet-
közi szabadfogású versenyről az érdiek 
két ezüstérmet, négy bronzérmet, vala-
mint egy negyedik és egy ötödik helyet 
szereztek.

Eredmények:
Gyerek korcsoport: 24 kg Magyar György 
4., Pálinkás György 5.; 30 kg Mezei 
Patrik 3.; 32 kg Mezei Dárius 3., 40 kg 
Végh Artúr 3.
Diák II. korcsoport: 41 kg Végh Richárd 
2., 55 kg Pataki Sámuel 2.
Diák I. korcsoport: 42 kg Délceg József 
3.

Toborzó
Március elsejétől a megújult Batthyány tornacsarnok-
ban folytatjuk edzéseinket. Várjuk a 2004-ben vagy 
előbb született lányok és fiúk jelentkezését. 
  Az edzési időpontok honlapunkon (www.erdis-
partacus.hu), illetve telefonon (06-20/941-9618) 
tudhatók meg.

Köszönet az egy százalékért
Az Érdi Birkózókért Alapítvány (adószám: 18680494-
1-13) kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, 
akik a 2008. évi adójuk egy százalékával, 219 602 
forinttal támogatták alapítványunkat. Az összeget az 
érdi birkózószakosztály felkészítéséhez, mûködéséhez 
használtuk fel. Kérjük, hogy a 2009. évi adójuk 1%-
os felajánlásával továbbra is támogassák az érdi 
birkózást. Birkózóink eredményeikkel és szorgalmas 
munkájukkal köszönik meg támogatásukat.

Tar Mihály, a kuratórium elnöke

Ezüstérem Miskolcról, arany Chomutovból

Érdi birkózók sikerei

Antunovits Laci a felnõtt országos bajnokság 
dobogójának második fokán

Mindkét labdarúgócsapat számára 
fontos mérkőzésre került sor a 23. 
fordulóban. A vendégek az előző for-
dulóban legyőzték a Dorog csapa-
tát, így felcsillant előttük a remény, 
hogy újabb pontszerzésekkel akár 
bennmaradást jelentő helyre lépje-
nek előre. A hazaiakat egész más 
tét motiválta. A dobogóért vívott 
harcban lépéselőnybe kerültek az 
Újbudával szemben, sőt, az ered-
mények kedvező alakulásával akár 
a második helyen is végezhetnek a 
bajnokság végén.

Talán a TV-mérkőzések, vagy az 
utóbbi hazai vereségek miatt a szo-
kásosnál kevesebb néző látogatott 
ki a szomszédvár elleni mérkőzés-
re. Az érdi játékosok érezték, van 
mit törleszteni a szurkolók előtt, így 
azonnal támadólag léptek fel és már 
a 6. percben megszerezték a veze-
tést. Flórián szabadrúgását Fröhlich 
csúsztatta a vendégek kapujába: 1-0. 
A gyors gól túlságosan megnyugtatta 
a hazai csapatot, így a vendégek előtt 
is adódott gólhelyzet, de Szabó a 
helyén volt és kétszer is bravúrral 
védett. Ezt követően szinte csak egy 
csapat volt a pályán. Az érdiek szép 
támadásokat követően egymás után 
alakították ki helyzeteiket, de sajnos 
a nem kellő koncentráció miatt ezek 
rendre kimaradtak, és a szünetig már 
nem is változott az eredmény.

A második félidő ismét hazai roha-
mokkal indult. A megnyugtató előny 
az 53. percben alakult ki, amikor 
Szauter beadását Fröhlich jutatta a 
kapuba: 2-0. Egyre felszabadultabban 
játszott a hazai csapat és a levegőben 
lógott az újabb gól, amikor is az erős 
villámlás miatt a 65. percben a játék-

vezető szünetet rendelt el. Félő volt, 
hogy a vihar elhúzódása miatt akár 
félbe is szakadhat a mérkőzés, de 20 
perc után az égiek megkönyörültek 
a csapatokon, így folytatódhatott a 
játék. A viharszünet a hazaiaknak 
tett jót. Most már nemcsak helyzete-
kig jutottak az érdi csatárok, hanem 
eredményesek is voltak. A 70. perc-
ben Csorba a kapust is kicselezve 
gurított a kapuba: 3-0. A vendégek 
egyre kisebb ellenállást tudtak kifej-
teni a nagy kedvvel játszó hazaiakkal 
szemben és a szurkolók örömére az 
érdi fölény nem csak a szép játék-
ban, hanem gólokban is megmu-
tatkozott. A 81. percben Csizmadia 
beadását Fröhlich lőtte a kapuba: 
4-0. A vendégek szinte összeroppan-
tak a hazai rohamok alatt és a mérkő-
zés legjobbja, Fröhlich 85. percben 
szerzett góljával alakult ki a nagyará-
nyú győzelem: 5-0.

A mérkőzésen újoncot is avatott a 
hazai csapat: az utolsó percekben a 
még ifjúsági korú Kertész Ferenc állt 
a kapuba. Gratulálunk a bemutatko-
záshoz, további sikereket kívánunk.
 
Érdi VSE–Budafoki LC 5-0 (1-0)
Érd, 150 néző
Vezette: Berta Attila
Érdi VSE: Szabó G. (Kertész F.) 
– Szauter I., Jakab Á., Horváth L. 
(Gróf A.), Kovács K. – Megyeri R., 
Flórián Á., Gál L. (Csizmadia Z.), 
Cservenka G. -
Csorba P., Fröhlich R.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Fröhlich R. 4, Csorba P. 
Sárga lap: Gróf A., Kovács K.
Jók: Kovács K., Megyeri R., Flórián 
Á., Fröhlich R.(a mezőny legjobbja).

 A mérkőzést követően Miskovicz 
Bálint így értékelt:

– Ilyen arányban is teljesen megér-
demelten nyert a csapatunk, de még 
így is sok kívánnivalót hagy maga 
után a rengeteg kihagyott helyzet. 
A csapat nagyon akart és a végére 
kijött a két együttes közti különb-
ség.

Az egyre reménytelenebb helyzet-
ben levő vendégcsapat edzője, Piski 
Elemér nehezen vállalta a nyilatko-
zatot.

– Tudtuk, hogy a papírforma 
alapján nincs sok esélyünk, de 
reménykedtünk a pontszerzésben. 
A határozottan, jól játszó Érd szerte-
foszlatta reményeinket.

 A 24. fordulóban, május 30-án öt 
órakor a Zsámbéki SK otthonában 
lép pályára az érdi csapat, majd a 25. 
fordulóban, június 5-én szombaton 
öt órakor a már bajnok Újpest FC 
B csapata lesz a vendég az Ercsi úti 
pályán.

 Harmat Jenő

Mórások eredményei
Gödöllõn rendezték a tanulásban akadályozott tanulók 
részére a Pest megyei atlétikai bajnokságot. Összesen 13 
város több mint 100 tanulója vett részt a versenyen.

Az érdi Móra Ferenc iskolát nyolc tanuló képviselte. 
A fiatal versenyzõk Kevereschánné Szabó Mária és Losits 
Géza pedagógusok segítségével két személygépkocsival 
utaztak a verseny helyszínére. Két korcsoportban zaj-
lottak a küzdelmek, de sajnos, az alsósok közül nem 
sikerült senkit elvinni a versenyre, így csak a 6., 7. és 8. 
osztályos tanulókat nevezték be.

A legsikeresebb versenyzõk megérdemlik, hogy név 
szerint felsoroljuk õket. Dósa István 7. osztályos 1500 
m-es síkfutás 1. helyezés (ezzel kvalifikálta magát 
Zánkára az országos atlétikai versenyre, ami június 
4–5–6–7én lesz!)

Varga Sándor 8. o. 100 m-es síkfutás 1. helyezés (õ 
ugyancsak kvalifikálta magát Zánkára); távolugrás 1. 
helyezés (4,76 m); súlylökés 1. helyezés (10,60 m). 

Csizmadia Tímea 8. o. 1500 m-es síkfutás 1. helyezés 
(szintén kvalifikálta magát Zánkára)

Lábodi Boglárka 8. o. távolugrás 1. helyezés (õ is kvali-
fikálta magát Zánkára); 200 m-es síkfutás 1. helyezés

Fogas Gábor 6. o. 1500 m-es síkfutás 2. helyezés
Kiss Andrea 6. o. 100 m-es síkfutás 5. helyezés; kislab-

dahajítás 2. helyezés
Házi István 6. o. 200 m-es síkfutás 3. helyezés; távol-

ugrás 5. helyezés
Sinka Éva 6. o. súlylökés 3. helyezés
 
Összesítve 7 arany, 2 ezüst, 2 bronzérmet és két 5. 

helyezést értek el az érdiek.
A Mórából az eredmények alapján négy tanuló részt 

vehet az Országos Atlétikai Bajnokságon.

Érdi VSE–Budafoki LC   5-0 (1-0)

Nagyarányú hazai gyõzelem

Egy a kimaradt érdi helyzetek közül
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