
Érdi Újság20 XX. évfolyam, 2010. június 3.sport

A Tigers Sportegyesület az év elejétől kez-
dődő  versenysorozat  végén,  áprilisban, 
a  veszprémi  országos  bajnokságon  több 
koreográfiájával  megszerezte  az  indulás 
jogát  a  2010.  május  20–23-ig  Lódzban 
megrendezett világbajnokságon való  rész-
vételre.  (Az  országos  bajnokság  első  3 
helyezettje  vehet  részt  a  világversenyen.) 
A Tigers  13  számmal  indulhatott,  sőt  a 
világbajnokság  nyitó  gálájára  felkérést 
kaptak egy akrobatikus és egy gúlabemu-
tatóra,  így  az  egyesület már  szerdán  éjjel 
útra  kelt,  hogy  csütörtökön  este  7-kor  a 
gálán szerepelhessen.
Az utolsó hetek a szervezéssel, a készü-

lődéssel  és  természetesen  az  edzésekkel 
teltek.  Végül  is  az  önkormányzat  és  egy 
lelkes  szülő  segítségével  tudtak  buszhoz 
jutni,  így  elindulhattak  a  nagy  versenyre. 
Szerda  éjféltől  (még  hidegben)  másnap 
délutánig  tartott  az  út.  A szállás  elfog-
lalása  után  öltözés,  és  indulás  a  gálára, 
a  sportcsarnokba.  A  színes,  forgatagos, 
színvonalas megnyitó közepén a  szereplő 
Tigers vastapsot kapott. Sajnos nem tudták 
a megnyitó végét megvárni, indulni kellett 
a szálláshelyre, mert két sofőrjüknek „elfo-
gyott az ideje”.

De hát úgyis pihenni kellett a következő 
napokra… 
Péntektől  aztán  már  jöttek  az  eredmé-

nyek.  A Funky  duo  junior  kategóriában 
Fekete Viktória és Mátyus Petra első helyet 
szerzett.  Szombaton  a  disco  dance  duo 
junior  kategóriában  –  szintén  ők  ketten 
– már leszorultak a dobogóról, de a nagyon 
erőteljes,  pattogós  lengyeleket  és  szerbe-
ket nehéz  lett volna megverniük.  Itt  az 5. 
helyet szerezték meg. Délután már Csiszér 
Csillának szurkolhatott a csapat. Csilla tün-
déri,  gyönyörû  fehér-kék  ruhájában  nagy 
sikert aratott. Vidám, sok ugrással tarkított, 
levegős  tánca  elvarázsolt  mindenkit,  és 
a  sok  esélyes  lengyel  és  orosz  versenyző 
között a 2. helyet sikerült megszereznie.
Az  ezt  követő  vasárnap  nagyon  „félel-

metesnek”  ígérkezett.  A lengyelek,  oro-
szok,  grúzok  a  dance-show  jellegû  kate-
góriák  magas  szintû  mûvelői,  és  ezek  a 
számok  külföldön  nagyon  népszerûek, 
nagyon sok, nagyon jó, magas színvonalú 
táncos  között  kellett  helytállni  a  csapat-
nak.  A versenynapot  Simon Brigi  kezdte. 
A sokindulós  kategóriában  másodikként 
lépett  a  tánctérre,  és  szépen előadott  tán-
cára  a  zsûri  a  4. helyet  ítélte meg  számá-
ra.  Sokáig  nem  lehetett  örülni,  jött  Botos 
Tamás és Langó Bernadett  kettőse.  Detti 
sudár  termetén  gyönyörû  ruhában,  az 
emelésekkel  tarkított  dance  show  felnőtt 
páros  kategóriában  a  dobogó  3.  fokára 
állhatott.
Első  versenyes,  izgulós  lányok  követ-

keztek:  dance  show  duo  youth  kategória. 
Németh Szonja és Krausz Ágnes  nagyon 
szépen  előadott  tánccal  a  3.  helyet  érde-
melte ki, ami nagyon szép teljesítmény.
Ezután  következett  az  egyik  legdina-

mikusabb  szám:  a  Jungle  feeling.  Langó 
Bernadett  koreográfiáját  a  zsûri  2.  helyre 
értékelte.  Táncolták:  Langó  Detti, Mátyus 
Petra,  Botos  Tomi,  Simon Brigi,  Csiszér 
Csilla,  Fekete Viki.  Nagyon  jól  sikerült. 
A délután  Petra  egyéni  számával  folyta-
tódott.  A sok  jó  tánc  közül  Petra  nagy 
sikert aratott, hiszen a  lengyelek, oroszok 
és  magyarok  elől  elhappolta  a  2.  helyet. 
Sokáig  nem  pihenhetett,  mert  Csillával  a 

párosukra kellett készülni. A Fantasy duo 
junior  kategória  2.  helyét  szerezték meg. 
Szintén  Fantasy  duóban,  de  felnőtt  kate-
góriában  indult  Langó Nikolett  és  Simon 
Brigitta.  Táncukat  a  kínai  harcmûvészet 
ihlette, a zsûri 2. helyet adott. Fantasyban, 
de  párosban  szintén  felnőtt  kategória  és 
ismét 2. helyét ünnepelhették Tominak és 
Briginek. 
Utolsó indulóként Langó Nikolett koreog-

ráfiája, a SeVen került színpadra. A nagyon 
jól  megtervezett  díszletek  között  igazán 
mutatós koreográfiát láthatott a közönség. 
Ez a tánc is a 2. helyet érdemelte ki.
Ezzel  véget  ért  a  Tigrisek  nagy  ver-

senye,  és  már  csak  az  eredményekért 
izgultak. De minden nagyon jól sikerült, 
és  igazán  jó  eredményekkel  tértek  haza 
–  és  ezekért  az  eredményekért  nagy-
nagy  köszönet  illeti  a  segítő  szülőket. 
A Mátyus  család  a  díszletben  segédke-
zett,  Keresztúri Ákos a  buszkeresésben 
segített, Simon Brigi  több napon keresz-
tül  festette  a  díszletet,  a  többi  szülő 
anyagért  rohangált  és  varratást  intézett, 
a  szálloda-  és  étkezésrendelésnél  a  for-
dításban  Németh Katinak  jár  köszönet, 
és mindenkinek, aki a versenyzők körül 
forgott  köszönet,  hiszen  mind,  kivétel 
nélkül  hozzájárultak  ehhez  a  sikerhez. 
Külön köszönet Kozma Ferinek és Szabó 
Sanyinak, hogy  biztonságban  hazahoz-
ták a versenyzőket, valamint a szerb-érdi 
vegyes  csapatnak,  akik elvitték a díszle-
teiket, és vissza  is szállították. Köszönet 
mindenkinek!
A Tigriseknek  tehát  ez  a  2.  helyezéses 

táncok vb-je volt, és ez nagyon szép ered-
mény.
Az  elkövetkező  hetekben  még  nem 

pihenhetnek  a  Tigrisek:  először  pénteken 
szerepelnek. Június 15-én a Savoya Parkban 
adnak  óránként  fél-fél  órát  háromszor, 
majd  19-én  Balatonfüreden  versenyeznek 
a  Hungarian  Open  kupán,  ezt  követően 
Érdparkvárosban  lépnek  fel  június  30-án, 
július 2-án pedig Szerbiába utaznak,  ahol 
táncfesztiválon  vesznek  részt,  aztán  11-
étől  egyhetes  táborban  Tápióságon  edze-
nek. Csak ezt követően jöhet a pihenés.

Tigrisek a világbajnokságon
Hét  közben  rendezték  meg  a 
22. fordulóban elmaradt Csepel 
elleni  labdarúgó-mérkőzést. 
A találkozónak inkább az érdiek 
szempontjából  volt  tétje, mivel 
győzelmük  esetén  a  második 
helyre léphettek a bajnoki táblá-
zaton, míg a hazaiak középme-
zőnyben elfoglalt helyét semmi 
nem veszélyeztette.
Jó  iramban kezdődött  a mér-

kőzés.  Látszott,  aki  megszerzi 
az  első  gólt,  az  a  mérkőzést 
is  megnyerheti.  Előbb  Fröhlich 
R. szabadrúgásból lőtt kapufája 
jelezte, hogy nem csak a Csepel 
van a pályán, majd az 53. perc-
ben  Flórián  30  méterről  lövés-
re  szánta  el  magát.  A labda  a 
vizes  füvön megcsúszott,  ezzel 
becsapva a hazai kapust, a háló-
ban kötött ki (0-1).
A gól  után  az  egyébként 

küzdelmes,  de  egyáltalán  nem 
durva  mérkőzésen  aztán  a 
játékvezető  lépett  elő  főszerep-
lővé az öt sárga és három piros 
lappal,  amelyből  Érdre  is  kiju-
tott bőven.
Ezzel a győzelemmel Érd szá-

mára elérhető közelségbe került 
a hőn áhított dobogós helyezés.
 

Csepel FC–Érdi VSE 0-1 (0-0)
Csepel, 200 néző
Vezette: Maszlavér Z.
Érdi VSE: Szabó G. – Szauter I., 
Jakab Á., Horváth L., Kovács 
K. – Megyeri R., Flórián Á. 
(Gróf A.), Gál L., Cservenka 
G. (Herczog Gy.) – Fröhlich R., 
Csorba P. (Csizmadia Z.)
Edző: Miskovicz Bálint
Góllövő: Flórián Á.
Jók: Szabó G., Jakab Á.
Sárga lap: Megyeri R., 
Csizmadia Z.
Piros lap: Csizmadia Z., 
Fröhlich R.
 
A hazaiak  edzője,  Takács 

Krisztián  csalódottan  nyilatko-
zott:
–  Úgy  érzem,  az  első  félidő-

ben elszalasztottuk a győzelem 
lehetőségét.  Egyetlen  pozití-
vum a szempontunkból, hogy a 
pályát nem tettük tönkre.

Miskovicz Bálint örült is, meg 
nem is:
–  Az  egyik  szemem  sír,  a 

másik  nevet.  Sokat  nyertünk 
ezen a mérkőzésen, de sokat is 
vesztettünk.  Csapatomnak  gra-
tulálok, mert azt játszotta, amit 
idegenben  kell.  Megcsillant 
valami, de sokat kell még tenni, 
hogy fényesen csillogjon.
A Csepel  elleni  hét  közbe-

ni  győzelem  a  második  hely-
re  röpítette  az  érdi  csapatot, 
így  megadva  a  lehetőséget, 
hogy  biztos  dobogós,  de  akár 
egy  fényesebb  érem  birtokosa 
legyen.  Ehhez  azonban  győzni 
kellett  Zsámbékon.  A hazaiak 
már  megmenekültek  a  kiesés 
rémétől,  így  az  esélytelenek 
nyugalmával  készültek  a  talál-
kozóra.

Jobban  nem  is  kezdődhetett 
volna  a  mérkőzés:  a  3.  perc-
ben  Flórián  beadását  Csorba 
P. fejelte a kapuba  (0-1). A gól 
után  beszorultak  a  hazaiak, 
míg  az  érdiek  tovább  növel-
hették  volna  előnyüket,  de  a 
házi  gólkirály,  Csorba  kétszer 
is  nagy  helyzetben  hibázott. 
Ezután visszavett az  iramból a 
vendégcsapat,  ennek  ellenére 
mégis  meglepetés  volt,  hogy 
egy veszélytelennek tûnő táma-
dás  után  a  21.  percben  Soós 
közeli  fejesével  kiegyenlített 
a  zsámbéki  csapat  (1-1).  Az 
igazi hideg zuhany csak ezután 
jött, amikor Gróf 16-oson belüli 
kezezése után 11-eshez jutottak 
a hazaiak, amit Fekete biztosan 
értékesített (2-1). 
A második  félidő kiegyenlített 

játékot hozott, egyik csapat sem 
tudott  a  másik  fölé  kerekedni. 
A 70.  percben  az  első NB  III-as 
mérkőzését játszó, érdi nevelésû 
Vida P. beadásából Jakab Á. fej-
jel  juttatta  a  labdát  a  kapuba 
(2-2). Felcsillant a remény a győ-
zelem megszerzésére, de sajnos 
a hazai csapat a 75. percben Bors 
révén helyzet nélkül, egy távoli, 
védhető  lövésből  újabb  előnyt 
szerzett  (3-2).  Hiába  rohamo-
zott  az  Érd  és  szorította  be  az 
ellenfelét, gólt nem sikerült elér-
nie a lelkesen küzdő hazaiakkal 
szemben. 
 

Zsámbék SK–Érdi VSE  
3-2 (2-1)
Zsámbék, 100 néző
Vezette: Mikó B.
Érdi VSE: Szabó G. – Gróf 
A. (Herczog Gy.), Jakab Á., 
Horváth L., Kovács K. – Megyeri 
R., Flórián Á., Gál L. (Vida 
P.), Cservenka G. – Szauter I., 
Csorba P.
Góllövő: Csorba P., Jakab Á.
Sárga lap: Horváth L.
Jók: Jakab Á., Horváth L., 
Megyeri R.
 
A mérkőzés  után  Miskovicz 

Bálint magába  roskadva  nyilat-
kozott:
–  Az  egész  csapat  szégyellje 

magát. Amit felépítettünk hétről 
hétre,  azt  egy  mérkőzés  alatt 
leromboljuk.  Egy-két  ember 
hozzáállása  kritikán  aluli  volt. 
Nagyon nagy volt ennek a mér-
kőzésnek a tétje a dobogós hely  
szempontjából.

Bodó László (Zsámbék):
–  Nagy  skalpot  gyûjtöttünk 

be. Le a kalappal a csapat előtt. 
A töretlen  akarásnak  köszön-
hetjük  a  győzelmünket.  Nem 
véletlen  volt  az  Érd  a második 
helyen, nagyon jó csapat.
 
A 25.  fordulóban,  június  5-

én  szombaton  öt  órakor  a már 
bajnok Újpest FC B csapata lesz 
az  érdiek  vendége,  míg  június 
13-án vasárnap öt órakor a Móri 
SE  otthonában  lép  pályára  az 
érdi csapat.    Harmat Jenő

Még nincs meg a dobogó

Hivatalos  
csapatbemutató

A játékosok és a vezetők szeretettel 
meghívják

az ÉTV-Érdi VSE minden  
kedves szurkolóját,

a kézilabdabarátokat 
 és az érdeklődőket

Érd megyei jogú város története első 
női NB I-es kézilabdacsapatának  

hivatalos bemutatkozására,
amelyet 

június 3-án, 
 csütörtökön tartunk 18 órától

a Központi Kávéházban  
(Érd, Budai út 16–18.).


