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Két idegenben elért döntetlen 
után (Soroksár, Dorog) ismét 
idegenben lépett pályára az Érdi 
VSE labdarúgócsapata. A hazai 
csapat az érdiek feletti tavaszi 
gyõzelmével „kiénekelte” az 
ezüstérmet a vendégek szájá
ból, így volt miért visszavágni. 

Mindkét együttes nyílt támadó
játékot vállalt fel a mérkõzés 
elején, amelyben a rutinosabb 
érdiek enyhe mezõnyfölényt 
harcoltak ki. A szurkolóknak 
nem is kellett sokat várni az 
elsõ gólra. A 11. percben egy 
nagyszerû érdi támadást 
követõen Flórián 20 méterrõl 
a kapu jobb sarkába lõtte a 
labdát. 01. A gól nem vette el a 
hazaiak kedvét, továbbra is bát
ran játszottak, amelynek meg 
is lett az eredménye: a 17. perc
ben az elalvó érdi védõk között 
Soós lõtt közelrõl a kapuba. 11. 
A második félidõben nagyobb 
sebességre kapcsolt a vendég
csapat, amely gólhelyzetek 
kialakításában is megmutatko
zott. Az újabb vezetõ érdi gól 
azonban csak a 72. percben 
született meg Csorba fejesébõl. 
12. A hazaiak minden erejü
ket mozgósították az egy pont 
megszerzése érdekében, de 
igyekezetüket a 80. percben 
Süveges keresztülhúzta, amikor 
is Flórián beadását egy szép 
mozdulattal a hálóba lõtte. 
13. A hazaiakat dicséri, hogy 
továbbra is bátran játszottak, és 
ennek eredményképpen a 90. 
percben Szabó N. góljával szo
rossá tették az eredményt.

Az érdi csapat gyõzelmének 
értékét növeli, hogy eddig leját
szott négy mérkõzését idegen
ben játszotta, és megõrizve 

veretlenségét az élbolyban fog
lal helyet.

 Zsámbék SK – Érdi VSE 23 
(11)

Zsámbék, 100 nézõ
Érdi VSE: Szabó G. – Szauter 

I., Jakab Á., Horváth S., Kovács 
K. – Huber B. (Süveges G.), 
Gróf A. (Cservenka G.), Flórián 
Á., Megyeri R. (Herczog Gy.) 
– Németh G., Csorba P.

Edzõ: Miskovicz Bálint
Góllövõk: Flórián Á., Csorba 

P., Süveges G.
Sárga lap: Flórián Á., Megyeri 

R., Horváth L.
Jók: Flórián Á., Csorba P.
Az edzõi nyilatkozatok nem 

voltak mentesek az érzelmektõl.
Miskovicz Bálint:

– Csapatom az elsõ félidõben 
gyengén futballozott, a máso
dik félidõben viszont már 
nagyszerûen. Egykét játékos
nak nagyon össze kell kapnia 
magát, ha továbbra is a kezdõ 
csapatban akarnak szerepelni. 
A gyõzelem nagyon fontos volt, 
hogy ott tudjunk maradni a 
riválisaink mögött.

Bodó László:
– Csak gratulálni tudok a csapa

tomnak. Úgy játékban, mint aka
ratban felvettük a versenyt az érdi
ekkel. 11 után ziccert hagytunk 
ki, amely döntõnek bizonyult.

A következõ mérkõzésre 
szeptember 15én, szerdán fél 
ötkor kerül sor hazai pályán 
a Sárisáp elleni elmaradt 
mérkõzés pótlásával, majd 
a 6. fordulóban, (a korábban 
közöltekkel szemben) szept
ember 18án szombaton négy 
órakor az éllovas Pálhalma SE 
lesz a vendégünk a pályaavató 
mérkõzésen.� Harmat�Jenõ

Miskovicz Bálint edzõ munkában
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Focitoborzó
Az Érdi VSE labdarúgó szakosztálya toborzót hirdet valamennyi 
korosztályban fiúk részére.
Érdeklõdni lehet korosztályok szerint:
1995/96-ban születettek Molnár Imre 06-20/366-1067
1997/98/99-ben születettek Versits Zsolt 06-20/394-0467
2000/01/02-ben születettek Horváth László 06-30/627-6607
2003/04-ben születettek Horváth Sándor 06-20/366-1067
Ovi-csoport 2005-tõl Horváth Sándor 06-20/366-1067
edzõnél, illetve az Érdi VSE telefonszámán: 23/365-649
Jelentkezés: az ÉVSE sportpályán (Ercsi út 34.) hétfõtõl péntekig 16 és 
18 óra között.

Újbuda TC-ÉTV Érdi VSE 18-35 (10-17)

Az elsõ gyõzelem 
az elsõ osztályban

Mindkét csapat feszülten, hibák
kal kezdte a mérkõzést, és mind
két társaság megpróbálta vala
mivel meglepni a másikat. Ezt a 
két szakvezetõ, Szabó Edina és 
Ökrös Csaba egyaránt emberfo
gással próbálta elérni. Keresték a 
megoldást a csapatok, és az Érd 
startolt jobban, nyolc perc után 
42es vezetéssel. Aztán öt perc 
alatt egy szerzett góllal szem
ben négyet kapott, és máris oda 
a vezetés – szerencsére utoljára 
a meccs folyamán. Szabó Edina 
idõt kért, Németh Helgát behoz
ta irányítóba, és meg is lett az 

eredménye, öt gól zsinórban, a 
szünetre így már hétgólos érdi 
elõnnyel vonulhattak a csapa
tok. Jött a második játékrész, 
amelyben Kovács Anna és Tamás 
Krisztina remekelt, csakúgy, mint 
a két junior válogatott kapuvédõ, 
a vége pedig nem is lehetett más, 
mint magabiztos játék és kön
nyed gyõzelem. Folytatás szerdán 
– lapzártánk után – Veszprémben 
–, ahol már valódi, „erõfelmérõ 
rangadó” lesz, remélhetõen ismét 
sok érdi szimpatizáns elõtt.

Ezúttal Szabó Edina vezetõ
edzõ is elégedetten nyilatko
zott:

– A csapattal együtt nagyon 
örülök ennek a történelmi 
gyõzelemnek, az elsõnek az 
NB Iben. Nagyon sok játékost 
teljesítményét dicsérhetném, de 
Németh Helgát mindenképp ki 
kell emelni, hiszen egy bonyo
lult szituációban segítette ki 
a csapatot az elsõ félidõben. 
Szeretném megköszönni a 
népes érdi szurkolótábornak a 
biztatást, amitõl Budaörsön is 

otthon éreztük magunkat.
Újbuda TC–ÉTV Érdi VSE 18

35 (1017)
Budaörs, Városi Sportcsarnok 

350 nézõ
Játékvezetõ: Medve Róbert, 

Nagy László.
Versenybíró: Birta Sándor.
ÉTV Érdi VSE: Megyes Ildikó, 

Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Tamás Krisztina 7, 
Kovács Anna 7. Németh Helga 
2, Ferencz Judit 1, Balog Beáta 3 
(1), Õri Cecília, Kisfaludy Anett 
2, Gyetván Krisztina 5, Burai 
Edina 4 (2), László Barbara 2, 
Kuridza Sandra 2.

Hétméteresek 3/3
Kiállítások: 12 perc

Az ifjúságiak mérkõzésén:
Újbuda TC–ÉTV Érdi VSE: 26

29 (1212)
Nagy lendülettel kezdõdött 

az összecsapás, majd a félidõre 
kiegyenlített lett a játék, az 
utolsó pillanatokban azon
ban elkerülhetõ gólt kapott az 
Érd, így döntetlennel vonul
tak az öltözõbe. A második 
félidõ izgalmakkal kezdõdött, 
ugyanis az Újbuda átvette a 
vezetést, és a vendégek csak 
futottak az eredmény után (20
17). Az utolsó negyedórában 
aztán beindult az érdi henger, 
elõbb egyenlítés, majd végig a 
játék irányítása és háromgólos 
gyõzelem. 

Bár  a  sérült  Pádár  Margó  és  Wolf  Alexandra  nem 
léphetett  pályára,  az  érdi  csapat  így  is  gyõzelemre 
készült.  A hangulat  kiváló  volt,  hiszen  a  lelátón  több 
érdi  foglalt  helyet,  mint  hazai  szurkoló:  jó  volt  látni, 
hogy a  legkisebbektõl az  ifi  játékosokig, minden kor-
osztály képviseltette magát nézõként és szurkolóként. 

A kirepülõ kapussal szemben Gyetván Krisztina

Szurkolóknak
A kézilabdacsapat szurko-
lói számára az idegenbeli 
mérkõzésekre közös buszos 
kirándulást terveznek. Részletek 
és jelentkezés Tóth Gyulánál, 
a 06-30/700-65-28-as telefon-
számon! Amennyiben lesz rá 
igény, rendszeressé is válhat ez 
az utazási forma.  

Pályaavató: szeptember 18-án

Értékes siker 

Az Újbuda Rebels jászberényi gyõzelmével biztosította helyét a MAFL Divízió I. 
rájátszásában, így már csak egy hely kiadó az alapszakasz utáni idõszakra. A 

Rebels mellett már biztosan ott lesz az egyenes kieséses részben a Nyíregyháza 
Tigers és a Budapest Cowboys, míg a legnagyobb eséllyel a Budapest Wolves 
csatlakozhat hozzájuk.
A Rebels 5-1-es mérleggel zárt, ám mivel rajtuk kívül még a többi csapat játszik újabb meccseket, a sorrend 
alakulhat. Az élen jelenleg a Cowboys áll, de rájuk a címvédõ Budapest Wolves vár az utolsó találkozójukon, 
míg az említett Farkasoknak még három mérkõzést kell lejátszaniuk.
Az Újbuda Rebels utolsó mérkõzésén a Szolnok Soldierst verte idegenben, a Jászberényben rendezett 
találkozón, ráadásul úgy, hogy a félidõben még a Soldiers vezetett. A végére 31-13 lett a fõvárosiaknak, 
mellyel biztosították helyüket a rájátszásban, ellenfelük pedig 2-4-es mérleggel zárt.
A másik hétvégi mérkõzésen a Budapest Wolves gyõzött Egerben 41-0-ra, ez volt a Farkasok harmadik idei 
gyõzelme, ám rájuk még három találkozó vár az alapszakaszban, így meglehetõsen feszített menetrendre 
számíthatnak.
A junioroknál a nyitóhétvégén a Budapest Cowboys fiataljai magabiztosan nyertek a Jászberény Wolverines 
otthonában (37-12), míg a Budapest Titans hosszabbítás után nyert 40-38-ra a Gyõr Sharks junior csapata ellen.
A juniorok egészen novemberig küzdenek, míg a Divízió I. alapszakasza hivatalosan szeptember 19-ig tart.

Koroknai Gergely

Három hely már biztos a rájátszásban


