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Felhívás 

Érdi Sport Díj
Az Érd Város Önkormányzata által adomá-
nyozható díjakról és kitüntetésekről szóló 
16/1999. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 
értelmében Érdi Sport Díj adományozható 
a város érdekében kifejtett kiemelkedő 
sportmunkáért vagy nemzetközi sport-
teljesítményért azoknak a személyeknek 
vagy csapatoknak, akik a mérhető telje-
sítmény mellett magatartásukkal is példa-
ként állíthatók a város közössége elé.
A díj az országos sportnap alkalmából, a 
közgyűlés májusi ülésén kerül átadásra.
Az Érdi Sport Díj odaítélésére a sport-, 
ifjúsági és közrendvédelmi bizottság tesz 
javaslatot.
A sport-, ifjúsági és közrendvédelmi  
bizottság javaslatokat vár a kitünteten-
dő személyekre. A javaslatokat a sport-, 
ifjúsági és közrendvédelmi bizottságnak 
címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán 
Irodáján kell benyújtani (Érd, Alsó u. 3. II. 
em. 108.). 
A benyújtás határideje: 2011. április 15. 
péntek 12 óra 

Nehéz mérkőzés várt az elmúlt 
héten hazai pályán pontokat 
vesztett érdi csapatra, hiszen 
az ellen a Sárisáp ellen lépett 
fel vendégként, amelyik ősszel 
Érden diadalmaskodott. Most 
nemcsak a visszavágás fûtötte a 
vendégeket, hanem az is, hogy 
győzelem esetén elléphetnek a 
kiesés ellen harcoló csapatok‑
tól. A hazaiak szintén a kiesési 
zónától menekülnek, így küz‑
delmes mérkőzésre lehetett szá‑
mítani.

A mérkőzés elején a vendég 
érdi csapat lépett fel támadólag. 
Az első percekben fölényét a 
kiharcolt szögletek jelezték, de 
sajnos ezeket nem sikerült gólra 
váltani. Negyedóra elteltével 
nemcsak kiegyenlítettebb lett a 
játék, hanem a hazaiak kerül‑
tek mezőnyfölénybe, amely 
elsősorban a labda birtoklásá‑
ban jutott kifejezésre. A vezetés 
megszerzésére mégis a kontrák‑
ra játszó érdieknek volt lehető‑
sége, de Havrán lövését a hazai 
kapus – ha lábbal is, de – védte. 
A mezőnyben nagy küzdelem 
folyt, de a kapuk előtt az előbb 
említett helyzetnél több nem 
alakult ki.

A második félidő ismét ven‑
dégrohamokkal kezdődött, 
amelyre kis híján ráfizetett 
az érdi csapat. A hazai csatár 
teljesen egyedül vezette a lab‑
dát az érdi kapura, de végül a 
kapufára rúgta. Mindkét csa‑
pat győzelemre játszott, így a 
védelmek többször is sebezhe‑
tővé váltak. A kérdés az volt, ki 
szerzi meg az első gólt, amely 
akár a mérkőzést is eldöntheti. 
A gólszerzés végül a hazaiak‑
nak sikerült, ha 11‑esből is. Az 
57. percben Kovács feleslegesen 
szabálytalankodott a 16‑oson 
belül, és a bíró az asszisztens 
jelzésére büntetőt ítélt. A hazai 
játékos biztos lábbal hajtotta 
végre az ítéletet. 1‑0. A gól talán 
túlzottan is megnyugtatta a sári‑
sápiakat, akik ezután inkább 
az eredmény megtartására 
helyezték a hangsúlyt, míg az 
érdiek egyre többet támadtak. 
Az erőfeszítésnek meg is lett 
az eredménye. A 67. percben 
Cservenka szögletből ívelte a 
labdát a kapu előterébe, ame‑
lyet Horváth L. fejelt a kapuba. 
1‑1. A gól megzavarta a helyi 
csapatot, míg a vendégeknek 
szárnyakat adott, és már a győz‑
tes gól megszerzéséért vezették 
támadásaikat. A sorozatos roha‑
moknak meg is lett az eredmé‑
nye. A 69. percben bal oldalon 
futott egy szép támadás, majd 
a labda átkerült a jobb oldalon 
helyezkedő Süveges Gáborhoz, 
aki egy igazítás után a hosszú 
sarokba lőtte. 1‑2. A gól után 
továbbra is lendületben maradt 

a vendégcsapat, míg a hazaiak 
egyre több hibát követtek el, így 
sikerült megőrizni az egygólos 
előnyt. 

Fontos, küzdelmes mérkő‑
zésen sikerült a három pontot 
elhozni egy jól játszó hazai csa‑
pat otthonából. Remélhetően ez 
további lendületet ad az érdi 
gárdának a soron következő 
mérkőzésekre.

 
Sárisáp – Sikér SE–Érdi  
VSE 1-2 (0-0)
Sárisáp, 200 néző
Vezette: Wittner József
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Horváth L., Horváth S., Kovács 
K. (Herczog Gy.) – Skita T., 
Megyeri R., Nagy A., Flórián 
Á. (Süveges G.), Cservenka G. 
– Havrán G.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Horváth L., Süveges 
G.
Sárga lap: Kovács K., Havrán G.
Jók: Kertész F., Horváth L., 
Nagy A., Havrán G.

 
A mérkőzés alatt végig fel‑

fokozott idegállapotban lévő 
Miskovicz Bálint megkönnyeb‑
bülten nyilatkozott:

– Ez a mérkőzés a szív dia‑
dala volt. Nem játszottunk jól, 
de az akarat előtt le a kalap‑
pal. Minden egyes játékosom 
nagyon akarta a sikert, és ez, ha 
nehezen is, de meglett.

A hazaiak edzője, Honti 
József a mérkőzés után érthe‑
tően romokban volt:

– Nem tudok mit mondani egy 
ilyen vereség után. Gratulálok 
az Érdnek.

A következő fordulóban, ápri‑
lis 2‑án szombaton fél négykor 
a Zsámbék csapatát fogadják 
az érdiek az Ercsi úti pályán, 
majd egy héttel később, április 
9‑én szombaton négy órakor az 
éllovas Pálhalma vendége lesz 
az Érdi VSE a dunaújvárosi sta‑
dionban. 

 Harmat Jenő

Sárisáp – Sikér SE–Érdi VSE 1-2 (0-0)

Nehéz gyõzelem 

Támadásban a zöld mezes érdi 
csapat

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Az alapszakasz utolsó fordulója 
előtt már biztossá vált, hogy 
az Érd a rájátszást az alsóház‑
ban küzdheti végig, így a mér‑
kőzésnek már csak a vendég 
hajdúsági csapat számára volt 
tétje, akik a második helyért 
és az ezért járó pályaelőnyért 
harcolhattak. Ennek ellenére a 
hazaiak sem feltartott kezek‑
kel terveztek pályára lépni, ez 
Szabó Edina vezetőedző men‑
talitásától is nagyon távoli. 
A visszavágás vágya is fûthette 
az érdi lányokat, ugyanis eddigi 
legnagyobb arányú vereségüket 
éppen a cívisvárosban szen‑
vedték el. A DVSC eddig meg‑
lehetősen mozgalmas tavaszi 
szezonon van túl, tragikus hir‑
telenséggel hunyt el Baranyai 
Antal szakosztály‑igazgató, 
majd Bulath Anita Veszprémbe 

igazolása borzolta a kedélye‑
ket, és mindezen események 
az eredmények alakulásán is 
meglátszottak. Mindkét olda‑
lon akadtak hiányzók, Tamás 
Krisztina kiválása a szélsőjáték‑
ban okozhatott komoly érvágást 
az Érdnek, míg a debreceniek 
közül Borbás Rita és Bulath 
Anita is csak a nézőtérről tekint‑
hette meg a mérkőzést.

A mérkőzés első percei az 
őszihez hasonló magas ira‑
mot hoztak, amit ismét a piros 
mezes vendéggárda diktált: 
kihasználták a hazaiak védeke‑
zési hibáit, illetve könnyen ala‑
kítottak ki lövőhelyzeteket, így 
öt perc alatt már négy találatnál 
jártak. A hetek óta jó formá‑
ban kézilabdázó Bogdanovics 
Annamária őrzése kulcsfontos‑
ságú volt, László Barbara révén 

ÉTV-Érdi VSE–DVSC-Korvex 26-32 (12-15)

A hajrára fogyott el a lendület
szoros emberfogással igyekez‑
tek kivonni az összjátékból, 
többnyire sikerrel. A kezdeti 
rohanás után lassult az iram, 
mindkét fél védekezése, külö‑
nösen az érdieké látványosan 
javult, többször is passzív lab‑
dajáratásra kényszerült a Loki, 
azonban vezetését mindvégig 
tartotta. Jelentős előnyt nem 
tudtak kialakítani, a fekete 
mezes vendéglátók hiába igye‑
keztek, az egyenlítés csak nem 
akart összejönni. Tóth Tímea 
parádés góllövőformája ezen a 
találkozón sem hagyott alább, 
vele ellentétes utat járt be Kovács 
Anna, aki fordulókon keresztül 
volt csapata húzóembere, de 
az utóbbi mérkőzéseken és a 
DVSC ellen sem tudott visszata‑
lálni gólerős játékához. Az első 
30 perc utolsó pillanataiban 
végül háromgólos különbség 
alakult ki, 15‑12‑es debreceni 
vezetésről várhatták a folytatást 
a felek. 

Ez az előny a második játék‑
rész elején tovább nőtt, Sopronyi 
Anett és Slakta Petra vezetésé‑
vel már magabiztosan vezetett 
a Loki, amikor fordulat követ‑
kezett. Szempillantás alatt 
érezhetően lélektani fölénybe 
kerültek a hazaiak, és elkezd‑
ték ledolgozni hátrányukat. 
Janurik Kinga néha földöntúli 
bravúrokkal hárított, szinte kép‑
telenség volt neki gólt dobni, 
és ha kellett, akkor a kapufa 
is segített. Szinte eksztázisban 
játszva kézilabdáztak az érdiek, 
teli torokból ûzték őket a druk‑
kerek, csodálatos hangulatban, 
szinte forrt a csarnok, amikor 21‑
21‑nél Tóth Tímea büntetőjével 
utolérte ellenfelét az ÉTV‑Érdi 
VSE. Köstner Vilmos is érezte a 
bajt, időkéréssel próbálta meg‑
törni ezt a lendületet, de az érdi 
henger tovább robogott. Tóth 
Tímea Mörtel Renátával kez‑
dett gólpárbajba, amit sikeresen 
vívott meg, és a hajrára fordulva 
a Loki már csak a hátát néz‑
hette a hazai csapatnak. Óriási 
lendülettel, fantasztikusan har‑
coltak az érdi hölgyek, a szur‑
kolók már a legszebb álmaikat 
látták beteljesedni, nyolc perccel 
a vége előtt 26‑24‑et mutatott az 
eredményjelző. Ekkor azonban 
még senki nem gondolta, hogy 
itt fogyott el a puskapor, min‑
den, ami eddig sikerült, most 
apróságokon elcsúszott, a hal‑
latlanul rutinos DVSC pedig ezt 
kíméletlenül ki is használta. Az 
egész meccsen remekül őrzött 
Bogdanovics Annamária, bizo‑
nyítva klasszisát, az eddig szer‑
zett két találatához még hármat 
illesztett az utolsó öt percben, 
a legfontosabb pillanatokban. 
A végeredményt Szabó Valéria 
állította be, ami azt jelentette, 

hogy a legnagyobb különbség a 
lefújáskor alakult ki a csapatok 
között. 

Aki nem látta a meccset, és 
csak az eredményt olvassa, 
magabiztos sikert feltételezhet 
a hatgólos különbség alapján, 
pedig igen közel járt a bra‑
vúrhoz a remekül küzdő érdi 
együttes. Végig méltó ellenfele 
volt az esélyesebb debreceniek‑
nek, akik csak komoly nehézsé‑
gek árán, fordulatos csatában 
húzták be a számukra sokat 
jelentő két pontot.

Ezekre az erényekre lesz 
szükség az alsóházban vívott 
helyosztókon is, ahol az alap‑
szakasz eredményeihez hason‑
lóan hibátlan teljesítményre 
törekszik az ÉTV‑Érdi VSE, hogy 
megtartsa 9. helyét a tabellán. 

ÉTV-Érdi VSE–DVSC-Korvex 
26-32 (12-15)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
350 néző
Játékvezetők: Ágnecz Tamás, 
Sipos Ottó
Versenybíró: Kanyok József

ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Schneck Réka, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 1, Kovács 
Anna, Ferencz Judit, Balog 
Beáta 2, Õri Cecília 2, Kisfaludy 
Anett 1, Gyetván Krisztina 1, 
Burai Edina, Wolf Alexandra 6, 
Pádár Margó 1, László Barbara, 
Kuridza Sandra 1, Tóth Tímea 
11 (4)
Hétméteresek: 6/4
Kiállítások: 12 perc

Az ifjúsági mérkőzésen az első 
félidőben túl nagy előnyt adtak 
az érdi fiatalok a vendégeknek. 
Ezután már csak szaladtak az 
eredmény után Németh Helga 
tanítványai, akik becsülettel 
harcoltak, feljöttek ellenfelük‑
re. Az eredményt azonban nem 
sikerült megfordítani, de jelen‑
tősen megnehezítették az ezüst‑
érmes pozícióban tanyázó deb‑
receniek dolgát a bírói hibáktól 
sem mentes összecsapáson. Az 
érdiek vezére ezúttal Ambrus 
Noémi volt, aki 13 találatot ért 
el. Ezzel a vereséggel kiszorult 
a középmezőnyből az Érd, és 
szintén az alsóházban folytat‑
hatja a küzdelmeket.

ÉTV-Érdi VSE–DVSC-Korvex 
32-36 (15-21)

Az alapszakasz befejezté‑
vel egy hét szünet következik 
a bajnokságban. Az alsóházi 
küzdelmek nyitányán az UKSE 
Szekszárd otthonába látogat az 
ÉTV‑Érdi VSE. A mérkőzés pon‑
tos időpontját később határoz‑
zák meg.

 Szarka András

Harci jelenet a végig küzdelmes mérkõzésbõl


