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A forduló  előtt  mindkét  csa-
patnak 14 pontja volt és ezzel 
a  középmezőny  végén  foglal-
tak helyet. A mérkőzés tétje az 
volt,  hogy  a  nyertes  továbbra 
is  lépést  tart  az  élbolyt  üldö-
zőkkel  a  vesztes  pedig  jelen-
tős  hátrányba  kerül  és  már  a 
mögötte lévőkre kell figyelnie.
Erős  szélben  kezdődött  a 

mérkőzés  ahol  a  vendég érdi-
ek  azonnal  magukhoz  ragad-
ták a kezdeményezést és sorba 
vezették támadásaikat a hazai 
kapu  felé.  Az  első  gólhelyzet 
is  a  hazai  kapu  előtt  adódott, 
de Horváth Sándor  fejese  fölé 
szállt.  Nem  sokkal  később 
Drozdik  lőtt  kapufát.  Az  érdi 
csapat  ebben  az  időszakban 
tetszetősen játszott, a hazaiak 
el sem jutottak a vendég kapu 
közelébe.  A gólra  sem  kellett 
sokáig  várni.  A 17.  percben 
Kovács  beadása  egy  védőről 
Csorba  elé  került,  aki  higgad-
tan  lőtt  a  kapuba.  0-1.  A gól 
után továbbra is az érdiek irá-
nyították a játékot, de a táma-
dások  befejezésébe  az  utolsó 
pillanatban  mindig  becsú-
szott egy hiba. Ennek ellenére 
mégis  váratlanul  egyenlített  a 
hazai  csapat.  A 36.  percben 
egy  előre  vágott  labdára  les-
gyanús  helyzetben  rajtolt  a 
hazaiak csatára és a tehetetlen 
vendégkapus mellett a hálóba 
lőtt. 1-1.
A második  félidőben 

továbbra  is  kézben  tartotta 
a  játék  irányítását  a  vendég 
érdi  gárda  és  joggal  lehetett 
számítani  a  vezető  gól  ismé-
telt  megszerzésére.  Sajnos, 
a  63.  percben  Kovács  meg-
mozdulását  másodszor  ítélte 
meg  a  játékvezető  sárgala-
posnak,  így a kiállítás  sorsára 
jutott. A létszámfölényt hamar 
kihasználták  a  hazaiak.  A 67. 
percben  jobboldalról  átívelt 
szabadrúgást  a  hazai  csatár 
zavartalanul  fejelte  az  érdi 
kapuba. 2:1. A küzdelemre jel-
lemző, hogy a mérkőzés vége 
előtt öt perccel a hazaiaktól is 
a  kiállítás  sorsára  jutott  egy 
játékos,  így  az  erőviszonyok 
kiegyenlítődtek.  Az  elmúlt 

hetekhez  képest  javuló  játé-
kot mutatott az érdi csapat  (a 
küzdeni akarással és a harcos-
sággal  eddig  sem  volt  gond), 
de  sajnos  ez  ma  kevésnek 
bizonyult  és  az  utolsó  négy 
mérkőzésből  a harmadik  egy-
gólos  vereséget  szenvedte  el. 
Csak  abban  bízhatunk,  hogy 
minden  sorozat  egyszer meg-
szakad  és  a  következő  fordu-
lóban  a  Pénzügyőr  ellen  már 
győztesként  hagyhatja  el  az 
Érd a pályát.
 

Móri SE – Érdi VSE  2-1 (1-1)
Mór, 100 néző
Vezette: Miráki G.
Érdi VSE: Szabó G. – Szauter 
I., Horváth S., Horváth L., 
Kovács K. – Huber B., Megyeri 
R., Gróf A. (Zsigmond L.), 
Cservenka G. – Csorba P., 
Drozdik D.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Csorba P.,
Sárga lap: Megyeri R., 
Horváth S., Kovács K., Gróf A.
Piros lap: Kovács K.

A hazaiak edzője, Miskovicz 
Bálint  letörten  nyilatkozott  a 
mérkőzés után:
–  Ilyen  a  mi  formánk.  Két 

kapura  lövésből  otthon  tar-
totta  a  Mór  a  három  pontot. 
Nehéz a helyzetünk, de remé-
lem  nem  csak  én,  hanem  a 
csapat  is  megtesz  mindent, 
hogy  szépen  búcsúzunk  ettől 
a szezontól.

Domján Norbert,  a  móri 
edző  az  eredménnyel  elége-
dett volt: 
– Nehéz mérkőzés után gra-

tulálok  a  csapatnak  a  kiszen-
vedett  győzelemért.  A játék 
színvonala  hagyott  némi 
kívánnivalót  maga  után,  de  a 
legfontosabb,  hogy  a  három 
pont itthon maradt.
A következő  fordulóban, 

november  20-án  szombaton 
egy órakor a Pénzügyőr lesz a 
vendég az Ercsi úti pályán, majd 
az  utolsó  fordulóban,  novem-
ber  27-én  szombaton  egyórai 
kezdettel Százhalombattán lép 
pályára az érdi csapat.
  Harmat Jenő
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Tovább tart a vesszõfutás

A Dunaújvárostól  elszenve-
dett  fájó  vereség  után  a  tabel-
la  3.  helyén  álló  DVSC-Korvex 
otthonába  a  Hódos  Imre 
Rendezvénycsarnokba  látoga-
tott az érdi csapat. A civisváros 
csapata két balszerencsés vere-
ség,  az  FTC  elleni  idegenbeli 
28-27-es  és  a  HC  Leipzig  ellen 
hazai  pályán  19-20-ra  elbu-
kott  Bajnokok  Ligája  mérkő-
zés  után  fogadhatta  az  érdie-
ket,  könnyebb  mérkőzésben 
reménykedvén. Az összecsapást 
december  28.  helyett  a  hajdú-
ságiak  kérésére  rendezték meg 
november  10-én.  Az  ÉTV-Érdi 
VSE reális célja a tisztes helytál-
lás és szoros eredmény kiharco-
lása lehetett.
A Köstner Vilmos  edző  által 

vezényelt  piros  mezesek  nem 
tartalékoltak  a  szombati  Hypo 
Niederösterreich  elleni  csatát 

megelőzően, a sérülteket  leszá-
mítva  a  legerősebb  csapattal 
kezdtek a  foghíjas  lelátók előtt. 
Pontatlanságokkal,  kimaradt 
helyzetekkel  és  szép Oguntoye 
Viktória  védésekkel  indult 
a  találkozó,  de  pár  perc  alatt 
összekapta  magát  a  Debrecen 
és  megnyugtató,  háromgólos 
előnyt  szerzett.  Az  érdi  lányok 
nem  hagyták  ezt  annyiban,  a 
védekezés  hatékonyabbá  vált 
és  a  félidő  feléhez  közeledve  a 
hajdúságiak előnye 9–7-es állás-
nál  két  gólra  csökkent.  A piros 
mezesek válasza nem késett és 
nagyobb  iramra kapcsolva,  egy 
érdi emberhátrányt kihasználva 
és  technikai  hibákba  hajszol-
va Pádár Margóékat, újra négy 
találat  lett  a  csapatok  közötti 
különbség. A debreceniek azon-
ban ezzel nem elégedtek meg és 
tovább  nyújtották  a  távolságot, 

megnyugtató  előnyük  birtoká-
ban könnyedén szerezték gólja-
ikat,  lendületesen,  látványosan 
játszottak. Ekkorra már Köstner 
Vilmos  is  variálni  kezdte  csa-
patát,  lecserélte  a  kapuban  az 
addig  nagyszerûen  védő  Triffa 
Ágnest is és egyre több fiatalnak 
adott  lehetőséget  a  cserepad-
ról. Szabó Edina mindent meg-
próbált  támadásban,  gyakran 
két  beállóssal  játszott  az  Érd 
csapata,  Kisfaludy Anett mellé 
többször Õri Cecília  is beszállt, 
hogy  megbontsa  a  debreceni-
ek  határozott  védekezését,  de 
látványos  eredménnyel  ez  sem 
járt,  így  a  félidő  végére  már 
jelentősen  leszakadt  az  érdi 
gárda és 21-12-es állásnál vonul-
tak pihenőre a felek.
A második  játékrészre  tehát 

a  lényegi  kérdések  eldőltek,  a 
Bajnokok Ligájára készülő deb-
recenieknél  Köstner  Vilmos 
tovább rotálta csapatát, minden 
benevezett  játékosának  lehető-
séget  adott.  Az  érdiek  becsü-
lettel  próbálkoztak,  többször 
is  nyitott  védekezésre  váltot-
tak,  amivel  nehezebbé  tették  a 
hazai  csapatnak,  hogy  tovább 
nőjön magabiztos  előnye,  illet-
ve  Gyetván Krisztina  és  Burai 
Edina gólerős játéka is segítette 
ezt.  Fájó  módon  a  csapat  jobb 
szárnya,  a  Dunaújváros  elleni 
hazai  mérkőzésen  jól  játszó 
Kovács Anna és Tamás Krisztina 
is gólképtelen maradt, az ő talá-
lataik nagyon hiányoztak. 
A vége 12 gólos különbség lett 

és  összességében  kijelenthető, 
hogy  remek  felkészülési meccs 
volt  ez  a  következő  ausztriai 
nagy  csatája  előtt  a  DVSC-nek. 

Az  Érdnek  sem  szabad  csüg-
gedni,  nehéz  sorozatban  van-
nak  Szabó  Edináék,  ahol  egy-
től-egyig  esélyesebb,  erősebb 
alakulatokkal kell  farkasszemet 
nézniük, de az NB  I-ben mara-
dáshoz  az  ilyen  meccsekből 
is  csak  tanulni  lehet  és  rutint 
gyûjteni  a  későbbi  találkozók-
hoz.
A következő  fordulóban, 

november  19-én  az  Alcoa 
FKC  RightPhone  otthonába, 
Székesfehérvárra  utazik  a  csa-
pat, ahol az utolsó bajnoki mér-
kőzését  játssza majd  a  2010-es 
esztendőben.

DVSC-Korvex – ÉTV-Érdi VSE 
39-27 (21-12)
Debrecen, Hódos Imre 
Rendezvénycsarnok, 1000 néző 
Vezette: Árokszállási Zoltán, 
Janáky Csaba
Versenybíró: Szikszay Sándor

ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Schneck Réka, Oguntoye 
Viktória, Tamás Krisztina, 
Kovács Anna, Németh Helga, 
Ferencz Judit 2, Balog Beáta 2, 
Õri Cecília 3, Kisfaludy Anett 
2, Gyetván Krisztina 6, Burai 
Edina 5 (2), Wolf Alexandra 2, 
Pádár Margó 3, László Barbara, 
Kuridza Sandra 2.
Edző: Szabó Edina
Kiállítások: 10 perc
Hétméteresek: 2/2 

 A fiatalok mérkőzésén ismét 
a kapuba állhatott Schneck Réka, 
aki  bizonyította,  hogy  komoly 
erőssége  az  ifjúsági  csapatnak. 
A kiegyenlített  kezdés  után  az 
első  félidő  derekán  ellépett  a 
vendéglátó  és  az  előnyét  végig 
megtartotta.  Ambrus Noémi 
ismét  gólerős  játékkal  jelentke-
zett és csapata legjobbja volt.

DVSC-Korvex – ÉTV-Érdi VSE  
31-27 (14-11)

Megtartották  a  Magyar  Kupa 
IV. fordulójának sorsolását, ahol 
Fortuna  nem  segített  az  ÉTV-
Érdi  VSE-nek.  Bár  másodosz-
tályú  ellenfél  is  jöhetett  volna, 
mégis  a  legerősebb  csapatot  és 
címvédőt,  a  nemrég  bravúrral 
megszorított  Győri  Audi  ETO 
KC-t  kapta  ellenfélnek.  Az 
öröm  az  ürömben,  hogy  ismét 
a  Batthyány  Tornacsarnokban 
fogadhatják  a  sztárcsapatot 
Wolf Alexandráék. A tavalyi 
nagyszerû  szereplést,  amely 
akkor  a  legjobb  8  között  ért 
véget, most  nagyon nehéz  lesz 
megismételni.
A hivatalos  játéknap  január 

5.,  azonban  a  válogatott  és  a 
győriek nemzetközi mérkőzése-
ihez igazodván a végső időpont 
még kérdéses.  Sz. A.
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Magabiztos debreceni gyõzelem

Nagy küzdelem jellemezte a mérkõzést

Nehéz volt áttörni a debreceni védõfalat

Segítségeteket kérem az Érdi Hendikep 
Futókör által szervezett ez évi

őszi nagytakarításhoz,
a környezetünket borító, illegálisan 

elhelyezett
szemétgyűjtési akcióhoz.

Idõpont:
2010. november 20., szombat 8 órától

Gyülekező:
Parkváros határán,  

Érd, Burkoló utca 51. előtt

A hulladékgyűjtés Sóskút irányában a 
levendulás és fenyves erdő területén, Érd 
határában lesz.

A munkát rakodógép is fogja segíteni.

Fogjunk össze, közös erővel vegyünk részt 
a természet megóvásában, környezetünk 
tisztaságának megteremtésében!
Segítségetekre feltétlenül számítunk!

Csukáné Tarnói Katalin
06-30/206-6675

Tisztelt parkvárosi lakók, kocogók természetet szeretők!


