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Négy csapat részvételével ren-
dezték az idei Ipartestületi 
Kupa kûzdelmeit, ezúttal a 
Batthyány Sportcsarnokban. 
A szekszárdiak ellen kezdtek 
az érdi kézilabdás hölgyek, és 
az UKSE bizony egy félidőn át 
elég jól tartotta magát. Aztán 
persze beindult a gépezet, és 
elsősorban Burai Edina gólja-
ival 14-11-es félidő után 36-18 
lett a vége, természetesen a 
hazaiak javára. A másik ágon 
a Veszprém – főleg az utolsó 
tíz percben mutatott játékával 
– simán verte az Újbuda TC-t

Következhetett tehát a döntő, 
amely nem kis izgalmakat 
hozott. Az elején felváltva estek 
a gólok, egyik csapat sem tudott 
nagyobb különbségre szert 
tenni, végül ezt a vendégek-
nek sikerült először megtörni, 
elmentek 9-6-ra. A beállós körül 
valahogy nem sikerült megszer-
vezni a védekezést, így már öt 
góllal is vezetett az ellenfél, 
de az első félidő utolsó három 
percében mégis felzárkózott az 
érdi csapat egy gólra. 

A második játékrész is a 
veszprémieknek sikerült job-
ban, 19-19-nél mégis összejött 
az érdieknek az egyenlítés, és 
ez alkalom volt arra is, hogy 
a közönség belelendüljön és 
egyre erőteljesebben bíztassa 
a lányokat. Két-három góllal 
azonban folyamatosan vezetett 
a Veszprém, egészen az utolsó 
tíz perc kezdetéig, amikor újabb 
sikeres érdi periódus követke-
zett, átvéve a vezetést is (33-
32). Az utolsó percben mégis a 
hazaiaknak kellett támadni az 
egyenlítésért. A Balog Beátával 
szemben megítélt büntetőt Wolf 
Alexandra a tőle megszokott 
magabiztossággal váltotta gólra, 
de ezzel még nem volt vége, 
hiszen kupáról lévén szó, dön-
teni kellett. Hétméteresek követ-
keztek. Az első körben Földes 
Viktória és Wolf Alexandra 
bevágta, Veszeli Judit és Gyetván 
Krisztina sem hibázott, Kovács 
Anna hetese azonban a kapu-
fán csattant, Ábrahám Szilviáé 
pedig ha nehezen is, de bement. 

Mehlman Ibolya simán belőt-
te, Balog Beáta visszahozta a 
reményt, de Koroknai Viktória 
nem hibázott, így Burai Edina 
már le sem lőhette a sajátját. 

A hazai közönség így is elége-
dett volt az érdi csapat teljesít-
ményével, a délelőtti nagyará-
nyú győzelemmel és a kiharcolt 
döntetlennel, így érthetően vas-
tapssal jutalmazta a kedvence-
ket. 

III. Érdi Ipartestület Kupa 
Döntő
ÉTV-Érdi VSE – Veszprém 
Barabás SE 34-34 (16-17)
 Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző 
Játékvezetők: Bacs József, Bán 
Tamás
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Oguntoye Viktória, Török Petra, 
Tamás Krisztina 3, Kovács 
Anna 4, Ferencz Judit 4, Balog 
Beáta 2, Õri Cecília 2, Gyetván 
Krisztina 1, Kisfaludy Anett 
2, Burai Edina 4 (4), Wolf 
Alexandra 9 (5), Pádár Margó 
1, László Barbara, Kuridza 
Sandra 2.
Hétméteresek: 9/9
Kiállítások: 4 perc.

Végeredményben tehát hét-
méteresekkel kupagyőztes lett a 
Veszprém Barabás KC csapata. 
Második az ÉTV-Érdi VSE, har-
madik az Újbuda TC, negyedik 
pedig az UKSE Szekszárd.

A torna mérkőzéseit köve-
tően a csapat vezetőedzőjével, 
Szabó Edinával beszélgettünk a 

Az elmúlt hétvégén megkezdő-
dött az NB III. 2010/11-es labda-
rugó-bajnokság, ám mielőtt az 
első mérkőzés részleteire rátér-
nénk, érdemes megismerkedni 
Miskovicz Bálint edző értékelé-
sével a felkészülésről, a csapat-
ban történt változásokról és a 
bajnokság esélyeiről.

A szakvezető gondok felsoro-
lásával kezdte:

– A csapat felkészülése saj-
nos nem mondható ideálisnak, 
mivel nem volt füves pályánk. 
Gyakorolni csak a kis mûfüves 
pályán tudtunk és csak edző-
mérkőzéseken léptünk füves 
pályára. A csapat fizikailag 
rendben van, viszont taktikailag 
van mit pótolni a pályahiány 
miatt. Nyolc edzőmérkőzést 
játszottunk. Ötször nyertünk, 
kétszer döntetlent játszottunk ( 
MTK II, ESMTK ) és csak az 
NB II-es Szigetszentmiklós ellen 
hagytuk el a pályát vesztesként. 
A látottak alapján elmondhat-
juk, hogy a védelmünk nagyon 
jól összeállt, a középpályán is 
erősödtünk, de a csatársorunk 
Fröhlich távozásával gyengült. 
Itt még van mit pótolnunk.

– Mennyire alakult át a csapat 
az előző idényhez képest?

– Nagy változások az alap-
csapatban nem történtek. A már 
említett Fröhlich R. (Baja ) mellett 
Csizmadia Z.( Százhalombatta), 
Kádár Zs. (Tárnok),

Dukon G. (Pénzügyőr), Gál L. 
(Budafok) távozott, míg Horváth 
Sándor (Paks), Németh Gábor 
(Csepel), Drozdik Dávid (Tököl), 
Huber Balázs és Süveges Gábor 
érkezett. Az utánpótlás csapat-
ból Vida Péter, Illyés Gergő és 
Polacsek Krisztián is a felnőttek-
kel készül. A felkészülési mér-
kőzéseken nyújtott játék alapján 
kijelenthető, hogy a csapat erő-
södött az igazolásokkal, de még 
sokat kell azon dolgozni, hogy a 
tavalyi szinten tudjunk stabilan 
játszani.

–A Duna csoport beosztásá-
ban nagy változások történtek, 
ez mennyiben érinti Érdet?

– Négy csapat másik csoportba 
került (Újbuda, Csepel, Tököl, 
RKSK), hét új csapat pedig a 
mienkbe ( ESMTK, Soroksár, 
Sz.batta, Pálhalma, Bicske, 
Maglód, Bia-Viadukt).Ez kettővel 
több, mint tavaly. Véleményem 
szerint erősödött a mezőny, sok 
egyforma képességû csapat talál-
ható a csoportban. A mezőny 
kiegyensúlyozott, nincs kiugró 
képességû együttes, mint tavaly 
az Újpest II volt, így kiegyenlítet-
tebb lesz a bajnokság. Hét-nyolc 
csapat is küzdhet a dobogóért. 
Az egymás elleni eredmények 
sokat fognak számítani a végső 
elszámolásnál.

*
Ezek után nézzük az első 

fordulót, amelyben nehéz fel-

adat várt az ÉVSE labdarugóira, 
hiszen a bajnoki álmokat szövö-
gető ESMTK otthonába látoga-
tott. Ugyanakkor a csapat több 
meghatározó játékosát sérülé-
sek (Csorba P., Szauter I.) illetve 
betegség (Horváth L.) akadá-
lyozta meg a pályára lépésben. 

Az első félidőben kiegyen-
súlyozott mezőnyjáték folyt a 
pályán. A vendég érdiek töb-
bet birtokolták a labdát, míg a 
hazaiak kétszer is gólhelyzetbe 
kerültek, és az érdi kapus bra-
vúrjaira volt szükség, hogy ne 
kerüljünk hátrányba. A 31.perc-
ben a vezetést mégis váratlanul 
szerezték meg az erzsébetiek. 
Egy beadásnak szánt lövés szin-
te védhetetlenül hullott a jobb 
felső sarokba. 1-0. 

A második félidő nagyszerûen 
kezdődött. Az első támadásnál 
Huber futott el a jobb szélen, 
beadására Drozdik érkezett 
és szorongatott helyzetben a 
kapuba pörgette a labdát. 1-1. 
Továbbra is a vendég érdiek 
maradtak támadásban, de hol 
a szerencse, hol a rossz dön-
tés miatt nem változott az ered-
mény – egészen a 85. percig. 
Ekkor egy szögletből beívelt lab-
dát Kovács fejelt a hazaiak kapu-
jába. 1-2. A hátralévő perceket 
ügyesen levédekezte a vendég 
érdi csapat, és így győztesként 
hagyhatta el a pályát.

Két ellentétes félidőt láthattak 
a szurkolók. Míg az első fél-
időben a hazaiaknak volt több 
helyzetük, addig a második fél-
időben a feljavult érdi csapat 
előtt adódott több gólhelyzet és 
így fordították a maguk javára 
a mérkőzést. A látottak alapján 
megérdemelt győzelmet arattak 
a vendégek a csoport egyik leg-
jobb csapata ellen.

 
ESMTK- Érdi VSE 1-2 (1-0 )
Pesterzsébet, 200 néző
Érdi VSE: Szabó G. – Herczog 
Gy. (Süveges G.), Horváth S., 
Jakab Á., Kovács K. – Huber B., 
Gróf A. (Zsigmond L.), Flórián 
Á., Megyeri R., Németh G. -
Drozdik D. (Cservenka G.).
Gólszerzők: Drozdik D., Kovács 
K.
Sárgalap: Gróf A., Kovács K., 
Zsigmond L.

 
Miskovicz Bálint edző a győz-

tes mérkőzés után nem véletle-
nül méltatta a csapat játékát:

– Nagyon büszke vagyok csa-
patomra, azért is, mert a fel-
készülés egészen más jellegû 
pályán zajlott. Nem gondoltam, 
hogy ilyen jól és eredményesen 
játszunk. A csapat játéka és küz-
deni tudása előtt megemelem 
a kalapomat. Ha ezzel a tûzzel 
és akarással megyünk tovább, 
nagyon szép eredmény is kijö-
het a végén.

  Harmat Jenő

ESMTK - ÉRDI VSE 1-2 (1-0)

Gyõzelem a bajnoki nyitányon
Ipartestületi Kupa, harmadszor

Szoros küzdelemben, büntetõkkel  
gyõztek a veszprémiek

felkészülésről, az eddigi tapasz-
talatokról.

– Elégedett a felkészülés eddig 
eltelt időszakával?

– Öt hete készülünk együtt, 
ebből csak a legutolsó hét az, 
amiben mindenki részt tudott 
venni. Az elvégzett munkával 
elégedett vagyok, a játékosok 
fizikai állapotát nagyjából sike-
rült egy szintre hozni. Bár még 
nagyon sok munka vár majd 
ránk, év közben is, elérkeztünk 
ahhoz a pillanathoz, hogy a 
jövő héten fokozatosan elkezd-
jük a formába hozást. 

– Az edzőmérkőzéseinken 
rendkívül nehéz ellenfelekkel 
találkozott a csapat, elég, ha a 
Hypora, vagy a Békéscsabára 
gondolunk, ez miért így ala-
kult?

– Szándékosan választottunk 
nehéz ellenfeleket is, mert a 
bajnokságban is csak nagyon 
nehéz ellenfelek lesznek. De 
játszottunk a közvetlen rivá-
lisainkkal is, az Újbudával és 
a Szekszárddal, és bár nagy-
arányú győzelmeket arattunk, 
ennek a két meccsnek az 
eredménye nem szabad, hogy 
becsapjon minket. Ezek a csa-
patok is egészen másképpen 
fognak játszani a bajnokság-
ban. Ugyanúgy, mint a néhány 
elég jó eredmény a komolyabb 
csapatokkal szemben, annak 
sem kell különösebb jelentősé-
get tulajdonítani. 

– Miben kell a legtöbbet fejlőd-
ni a hátralévő három hét alatt?

– Össze kell csiszolni a játé-
kosokat, ez a legfontosabb fel-
adat, amihez nyílván idő kell. 
Nagyon remélem, hogy a mér-
kőzéseken keresztül ez a folya-
mat majd felgyorsul, de közben 
is folytatni kell a csapatépítést. 
Természetesen az is feladat, 
hogy felvegyük az NB I ritmu-
sát, gyorsaságát, erőszakossá-
gát, amiben az edzőmérkőzések 
alapján nagyon komoly hátrá-
nyunk van.

– Nem bánta meg, hogy elvál-
lalta ezt a feladatot?

– Nagyon megtisztelt a felké-
rés, és továbbra is nagyon örü-
lök, hogy elvállaltam. Nagyon 
jó edzői stábot sikerült a csapat 
körül kialakítani. Jelen pilla-
natban is úgy gondolom, hogy 
az igazolásokkal és azokkal a 
játékosokkal, akik itt marad-
tak, hosszú távon is nagyon jól 
jártunk. A klubnak valódi profi 
klubbá való átalakításán óriási 
kedvvel és motivációval dolgo-
zik mindenki, ez is nagyon jó 
dolog.

Wolf Alexandra nemcsak a góllõ
vésben, hanem a játék szervezé
sében is jeleskedett


