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Nehéz mérkőzés várt az 
első fordulóban az Érdi 
VSE labdarúgóira. Az elmúlt 
bajnokság meglepetés-csapata, 
az újoncként negyedik helyen 
végzett Bicske otthonában lép-
tek pályára az érdiek. Az első 
fordulók mindig sok kérdést 
vetnek fel: hogy erősítettek 
az ellenfelek, hogy sikerült a 
távozókat pótolni, hogy sike-
rült az érkezőket beépíteni, és 
így tovább. Az ellenfélről tudott 
volt, hogy a távozókat a felcsú-
ti akadémia fiataljaival pótol-
ták, és a felkészülés során szép 
eredményeket értek el, míg az 
érdieknél az utolsó pillanatban 
vált véglegessé a keret, és a 
sérülések miatt még nem állt 
össze igazán a játék. Mindezek 
figyelembevételével nagy küz-
delemre, szoros eredményre 
lehetett számítani.

A vendég érdi csapat bátor 
támadójátékkal lepte meg a 
hazaiakat, akiknél a véde-
lem rendkívül bizonytalanul 
mûködött, és csak az érdi 
játékosokon múlt, hogy a sok 
kapuralövéssel és fejessel nem 
sikerült a vezetést megszerezni. 
Negyedóra után visszavett az 
iramból a vendégcsapat, de a 
játék irányítását továbbra sem 
engedte ki a kezéből. A hazaiak 
ritkán jutottak el az érdi 16-
os közelébe, de helyzetet akkor 

sem tudtak kialakítani a belső 
védők, a kitûnően játszó Jakab 
és Aradi mellett. Veszélyt főleg 
a szabadrúgásaik és szögle-
teik jelentettek, de ezeket az 
érdi védelem rendre hárítot-
ta. Gondot a vendég érdieknél 
csak az jelentett, hogy bár végig 
fölényben játszottak az első fél-
időben, és három-négy kecseg-
tető helyzetet is kialakítottak, a 
fölény meddőnek bizonyult: az 
eredmény nem változott, így gól 
nélküli döntetlennel vonultak a 
csapatok az öltözőbe.

Hatalmas érdi rohamokkal 
kezdődött a második félidő. 
A nagyon motivált vendégcsa-
paton látszott, hogy számára 
csak a győzelem elfogadható 
eredmény a jó erőkből álló ven-
déglátók ellen. Erőfeszítéseiket 
hamar siker koronázta. A 48. 
percben egy hazai kapuskirú-
gást Kovács visszafejelt, Noah 
(új igazolás!) remekül vette át 
a labdát, majd védőjét becsapva 
a lőtt a kapuba. (0-1). A vezetés 
megszerzése után sem mondott 
le a támadójátékról a vendég 
érdi csapat, nem mondva le 
az újabb gól szerzéséről sem. 
A hazaiak azonban gyorsan ren-
dezték soraikat, játékuk felja-
vult az első félidőhöz képest, 
így izgalmas, jó iramú mérkő-
zésnek lehettünk tanúi. Az idé-
nyeleji forma főleg a csatárok 

Bicskei FC – Érdi VSE 0-1 (0-0)

Gyõzelem a nyitányon
játékában mutatkozott meg, 
mivel mindkét oldalon volt 
lehetőség az újabb gól szerzé-
sére, de ez egyik csapatnak sem 
sikerült. A legnagyobb helyzet 
a hazaiak előtt adódott, de csa-
táruk ziccerben nem találta el a 
labdát. Az egygólos előny meg-
tartásában nagy szerepet vállalt 
Kertész F., a vendégek kapusa, 
aki a hazaiak részére sorozat-
ban megítélt szabadrúgásokat 
bravúrokkal hárította.

Jól felkészített, jó erőkből álló 
ellenfél otthonában sikerült egy 
értékes győzelemmel kezdeni 
az őszi szezont, és ez további 
lendületet adhat az érdi csapat-
nak, amelyre szükség is lesz, 
hiszen a következő fordulókban 
is nehéz mérkőzések várnak a 
fiúkra.

Bicskei FC – Érdi VSE 0-1 (0-0)
Bicske, 100 néző
Vezette: Gelb T.
Érd: Kertész F. – Gróf A., 
Jakab Á., Aradi Cs., Kovács K. 
– Mészáros T. Füzy M.), Flórián 
Á. (Megyerei R.), Nagy A., 
Cservenka G. (Illyés G.) – Skita 
T., Makituma Noah.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Makituma Noah
Sárgalap: Flórián Á., Nagy A., 
Füzy M., Aradi Cs.
Jók: Kertész F., Jakab Á., Aradi 
Cs., Cservenka G.

A két edző nyilatkozatában 
egyetlen dologban egyetértett: 
megérdemelt érdi siker szüle-
tett.

Miskovicz Bálint, az Érd mes-
tere szerint kifejezetten jó mér-
kőzést játszott az együttes a 
Bicskével:

– A csapat nagyon akarta a 
sikert, és mellette nagyon fegyel-
mezetten játszott. A szünetben 
kértem a játékosokat, hogy 
nagy koncentrációval, fegyel-
mezetten játsszanak, mert ez 
egy „egygólos” mérkőzés lesz. 
Gratulálok a csapat minden 
egyes játékosának.

A bicskei szakvezető, P. Nagy 
László így látta:

– Az első félidőben nem ját-
szottunk jól. Rúgtunk egy gólt, 
de nem tudom megítélni, les 
volt vagy sem. A második fél-
időben lett volna lehetőségünk 
megfordítani a mérkőzést. Ezzel 
együtt gratulálok az Érdnek, 
megérdemelten nyert.

 A következő, a második 
fordulóban, augusztus 27-én, 
szombaton öt órakor az újonc 
Diósdi TC-Select csapatát fogad-
ják az érdiek az Ercsi úti pályán, 
majd szeptember 3-án szomba-
ton fél ötkor egy másik újonc, a 
RAFC (Bp. XVI., Pirosrózsa u. 
9–11.) otthonába látogat a VSE. 
 Harmat Jenő

A fehér mezes érdi csapat végig nagy nyomás alatt tartotta a hazaiak 
kapuját 
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Augusztus második hetében 37 
ország részvételével Varsóban 
rendezték meg a 2011. évi 
Kadett Európa-bajnokságot, 
amelyen két érdi birkózónk 
is magára ölthette a címeres 
mezt.

A nõi birkózók között 49 
kg-ban Dénes Mercédesz, 
2010. Európa-bajnoka indult, 
valamint újoncként debütált 
világversenyen Sárosi János, a 
kötöttfogásúak között 69 kg-
ban.

Augusztus 11-én Mercédesz 
lépett szõnyegre, sajnos 
nem csúcsformában: az év 
eleji kézsérülését májusban 
mûteni kellett, és szinte csak 
az edzõtábori kontrolmeccse-
ket tudhatta ez évben maga 
mögött.  Ez az elsõ fordulóban 
meg is látszott a birkózásán, 
ám formája a fordulók elõre 
haladtával egyre javult. Az elsõ 
fordulóban a belarusz-ukrán 
mérkõzés gyõztesével, az 
ukrán Omelchenkóval kezdett, 
akit három menetben 5-1–es 
pontaránnyal gyõzött le, majd 
a norvég Langseth-et két menet-
ben verte. A döntõbe jutásért az 
orosz Vetoshkina ellen az elsõ 
menet elvesztése után a máso-
dikban tudott fordítani, de a 

harmadik menetben egy türel-
metlen indítás megbosszulta 
magát, és így az orosz jutott a 
döntõbe. Merci a bronzmecs-
cset a bolgár Yankovával vívta. 
Az elsõ menet 0-0-s dönetlen-
je után a korong a bolgárnak 
kedvezett, a következõ menet-
ben azonban a régi Mercédeszt 
láthattuk, így magabiztosan 
szerezte meg  Európa-bajnoki 
bronzérmét. 

Szombaton lépett szõnyegre 
Sárosi Janika, aki újoncként 
kitûnõen kezdett: az igen jó 
képességû ukrán Yakovlievet 
verte két menetben. Majd a 

késõbbi Európa-bajnok örmény 
Khocharyan ellen az elsõ 
menetben vezetõ pozíciójából 
négy másodperccel a vége elõtt 
kapott ki, és ezt a rövid pihenõ 
alatt sem tudta feldolgozni, így 
az örmény nyert. Vigaszágon 
az igen erõs bolgár Tahirt sike-
rült legyõzni két menetben, a 
következõ meccsen moldáv 
ellenfele ellen vitatott óvás 
utáni bírói döntésben maradt 
alul, így a hetedik helyen vég-
zett. Janika az elsõ világverse-
nyén birkózásával bizonyítot-
ta, hogy ott a helye az európai 
élmezõnyben.

Edzõtábor

Háromhetes felkészülési edzőtáborozá-
sukat az érdi birkózók augusztus 18-án 
Dunavecsén, a Spartacus Kupa felké-
szülési versennyel zárták. Képünkön 
az edzőtáborban és a versenyen meg-
fáradt érmesek Südi Gábor és Tar Mihály 
edzőkkel.

Dénes Mercédesz Európa-bajnoki bronzérmes 

Érdiek kadett-sikerei

Strandbirkózás
Az idei szezon utolsó strandbirkózó ver-
senyét a tatabányai Gyémánt Fürdőben 
augusztus 21-én vasárnap rendezték. 
Az érdi birkózást Lemák Diána és Raus 
Péter képviselte. Annak ellenére, hogy 
mindketten 15 kg-mal könnyebbek 
voltak a lehetséges minimális súlynál 
(–70 kg), küzdeni akarásuk meg-
hozta a gyümölcsét. Dia a felnőtt női 
–70 kg-ban aranyérmet szerzett, Peti 
pedig a felnőtt férfiak között szintén 
–70 kg-ban az előkelő ötödik helyen 
végzett. Képünkön Lemák Diána a díj-
átadás után Katona Gézával, a verseny  
főszervezőjével.

Dénes Mercédesz az eredményhirdetésen Südi Gábor és Tar Mihály edzõkkel
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„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”


