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A Magyar  Kupába  élvonalbe-
li  csapatként  csak  a  harmadik 
körben  kellett  bekapcsolódnia 
az ÉTV-Érdi VSE-nek. Az előző 
évad  sorozatában  éppen  a  16 
közül nem sikerült továbbjutni, 
amit  a  későbbi  győztes  Győri 
ETO  KC  akadályozott  meg. 
A legsikeresebb  szereplés  a 
2009/10-es idényben jött össze, 
akkor  a négyes döntő előtt  egy 
lépcsőfokkal  a  Békéscsaba  túl 
erősnek  bizonyult.  Most  elő-
ször  a  nyolcaddöntőbe  jutást 

kellett  abszolválni,  a  sorso-
lás  ezt  minden  további  nélkül 
lehetővé tette. Az NB II. Északi 
csoportjában  eddig  sikeresen 
vitézkedő  Tököl  KSK-t  sodorta 
az  érdiek  útjába  a  sors,  amely 
csapat  az  első  öt  bajnoki  mér-
kőzését megnyerte.  Legutoljára 
a  Budakalászi  SC-től  kapott  ki, 
ezzel  megtört  a  sikersorozata, 
és  a  tabella  harmadik  helyére 
szorult.  A kupában  lejátszott 
mérkőzésükön az amúgy is baj-
noki  ellenfél  Dorog  együttesét 

győzték  le,  amivel  a minimális 
célkitûzést  elérték,  a  további 
diadalokhoz a csodánál  is  több 
kellett volna. 
Az ÉTV-Érdi VSE ugyanis eb-

ben  az  évben  mindenképpen 
komolyabb eredményre vágyik, 
mint  tavaly.  Ehhez  természe-
tesen  némi  szerencse  is  szük-
ségeltetik  majd,  de  legelőször 
az aktuális ellenfelet kellett két 
vállra  fektetni.  A Tököl  sorai-
ban három érdi junior játékos – 
Győrffy Alexandra, Takács Kitti 
és  Tóth Szabina  –  is  szerepel, 
akik  ezúttal  nem  léptek  pályá-
ra.  Az  érdiek  közül  Szandra 
Kuridza betegsége még nem jött 
helyre, és Janurik Kinga is pihe-
nőt  kapott.  Nagyon  szép  gesz-
tusként  a  vendéglátók  virággal 
és  pólóval  köszöntötték  első 
osztályú  ellenfelüket,  míg  az 
érdiek tíz labdát adtak át a tököli 
junioroknak.  A baráti  hangulat 
a mérkőzésen  is  érezhető  volt, 
a  hétköznap  ellenére  szépen 
megtelt  sportcsarnok  minden 
látványos  megoldást  díjazott, 
a  hazai  csapat  góljait  persze 
külön  öröm  fogadta.  Az  érdiek 
hamarosan  el  is  rendezték  a 
lényeges  kérdéseket,  a  Tököl  a 
12.  minutumban  zörgette  meg 
először  a  hálót.  Nemsokára 
Szabó Edina  el  is  kezdte  rotál-
ni  együttesét,  hogy  mindenki 
játéklehetőséget kapjon, és tétre 
menő  meccsen  is  kipróbálhat-
tak  különböző  taktikai  eleme-
ket.  A kapusok  biztosan  tették 
a  dolgukat,  a  lelkesen  küzdő 
hazaiak  csak  elvétve  dobtak 
gólt, folyamatosan fáradtak, míg 
az  érdiek  közül  a  hálóőrökön 
kívül  minden  benevezett  játé-
kos betalált, mégpedig akcióból. 
A Dunaújvárosban egy  találatot 
jegyző Tóth Tímea ezúttal ismét 

Az  elmúlt  években  nem  sok 
sikerélményben  volt  része  a 
vendégcsapatnak. Az előző baj-
nokságban a 14. helyen végzett 
labdarúgó-együttest az mentette 
meg  a  kieséstől,  hogy  több  fel-
jutó helyen végzett csapat végül 
is nem vállalta a megmérettetést 
az NB III-ban. 
A mérkőzést egyperces gyász-

szünet előzte meg Albert Flórián 
emlékére.
Álmosan  kezdte  a  találkozót 

a  hazai  csapat.  Egy  jobb  olda-
li  támadást  követően  a  beívelt 
labdáról alig maradt le a sárisápi 
támadó.  A kimaradt  gólhelyzet 
után  továbbra  is  a  vendégek 
maradtak támadásban, és ismét 
egy óriási helyzetet hagytak ki. 
A vendégek  támadója  egyedül 
vezette  a  labdát  kapura,  és  a 
kifutó  kapus  felett  átívelt  lövé-
se  a  felső  léc  felett  hagyta  el  a 
játékteret.  A két  kimaradt  sári-
sápi  lehetőség  után  rendezte 
sorait  az  érdi  csapat,  és  ha  a 
játék  alapján  váratlanul  is,  de 
megszerezte  a  vezetést.  A 24. 
percben  Skita T.  verekedte  át 
magát a védőkön és a kapuson. 
A labda  többször  is  szerencsé-
sen hozzá pattant vissza, végül 
az üres kapuba gurított (1-0). 
Nem kezdődött jól a második 

félidő  a  hazaiak  szempontjá-
ból.  Egy  összecsapást  követő-
en  Gróf A.  megsérült,  és  nem  
is  tudta  folytatni  a  játékot. 
A vendégek nem  tudták  elvisel-
ni,  hogy  nem  képesek  az  ered-
ményen  változtatni,  és  egyre 
több  durva  belemenéssel  igye-
keztek  az  érdi  csapatra  nyo-
mást  gyakorolni.  A játékvezető 
öt  perc  alatt  három  sárga  lapot 
is  kiosztott,  ezzel  igyekezvén 
a  játékot  helyes  mederbe  terel-
ni.  A hazaiak  nyugodtak  meg 
hamarabb,  de  ehhez  kellett  az 
újabb  érdi  gól.  A 66.  percben 
Horváth S.  nagyszerû  indításá-
val Skita futott el, és 16 méterről 
ballal  hatalmas  gólt  ragasztott 
a  kapu  bal  felső  sarkába  (2-0).  
Az  újabb  gól  megfogta  a  ven-
dégeket,  egyre  inkább  érezni 
lehetett  tehetetlenségüket, hogy 
nem találják a megoldást a hazai 
védelem feltörésére. Az érdi csa-
pat  játéka  egyre  látványosabb 
lett, és már egyértelmûen kezük-

ben tartották a mérkőzés irányí-
tását. A 74. percben Flórián lab-
dája találta meg középen Skitát, 
aki a védők gyûrûjében is kapu-
ra tudott fordulni, és lövése utat 
talált a hálóba (3-0).
Két  perc  elteltével  Flórián 

végzett  el  egy  szabadrúgást  a 
vendégek  térfelén,  beívelését 
Havrán G. fejjel  juttatta  a  ven-
dégek kapujába (4-0). Az utolsó 
negyedórában  örömfocit  muta-
tott be a hazai gárda, a szurko-
lók  ollézása  közben  járatták  a 
labdát, míg a sárisápi játékosok 
alig  várták  a  mérkőzés  végét 
jelző hármas sípszót.
 

Érdi VSE–Sárisáp Task 
4-0 (1-0)
Érd, 300 néző
Vezette: Rákosi T.
Érd: Kertész F. – Gróf A. (Füzy 
M.), Jakab Á., Nagy A., Aradi 
Cs. – Ország P. (Cservenka 
G.), Horváth S., Flórián Á., 
Mészáros T. – Havrán G., Skita 
T. (Makituma N.)
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Skita T.(3), Havrán 
G.
Sárga lap: Jakab Á., Skita T.
Jók: Skita T. a mezőny legjobb-
ja, a második félidő alapján az 
egész csapat dicsérhető.
 
A hazaiak  mestere  a  szép 

gólokat emelte ki, míg a vendé-
gek  vezetőedzője  pont  a  kima-
radt lehetőségeiken kesergett.

Miskovicz Bálint (Érd):
–  Az  első  félidőben  ránk 

ijesztett  a  Sárisáp.  A második 
félidőben  változtattunk  a  játé-
kunkon, és nagyszerû Érdet lát-
tunk.  A gólokról  annyit,  hogy 
gyönyörûek  voltak,  és  minden 
egyes játékosnak gratulálok a II. 
félidei teljesítményért.

Plotár Gyula (Sárisáp):
–  Jó  mérkőzés  volt.  A talál-

kozóban nem volt benne a négy 
gól.  Kihagytuk  a  helyzeteinket, 
míg az Érd ötből négyet belőtt.
  A következő  két  fordulóban 

idegenben  lép  pályára  az  érdi 
csapat. November 12-én, szom-
baton  fél  kettőkor  Dorogon 
vendégszerepelnek  az  érdiek, 
míg  november  20-án,  vasárnap 
egy órakor Biatorbágyon lépnek 
pályára.   Harmat Jenő

Tököl KSK–ÉTV-Érdi VSE 13-43 (6-19)

Könnyed ujjgyakorlat baráti hangulatban
a  csapat  legeredményesebbje 
lett. A Tököl soraiból az öt gólig 
jutó Marosi Rita érdemel külön 
dicséretet.  Az  igazán  családias 
légkörû  találkozó  lefújása  után 
a  Nagycsaládosok  Országos 
Egyesülete  helyi  szervezetének 
tíz,  a  csapattagok  által  aláírt 
pólóval  kedveskedtek  az  érdi-
ek.
Szinte lemásolva a 2010/11-es 

kiírás  harmadik  körös  mérkő-
zését,  amelyen  a Bük  ellen  43-
12-es  győzelmet  aratott,  Szabó 
Edina  csapata  ezúttal  is  maga-
biztosan lépett tovább a legjobb 
16 közé. A későbbiekben a sor-
solás  alkalmával  szorosan  kell 
markolni  Fortuna  kezét,  hogy 
a  négyes  döntőbe  jutás  reális 
cél maradhasson, de addig is az 
NB  I-ben  is  komoly  feladatok 
várnak az érdi lányokra.

Tököl KSK–ÉTV-Érdi VSE  
13-43 (6-19)
Tököl, Városi Sportcsarnok, 200 
néző
Játékvezetők: Árokszállási 
Zoltán, dr. Serfőző Zsolt
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Oguntoye Viktória, Török Petra 
3, Tamás Krisztina 3, Kovács 
Anna 3, Szara Vukcsevics 2, 
Balog Beáta 5, Szekeres Klára 
1, Kisfaludy Anett 5, Vincze 
Melinda 6, Wolf Alexandra 2, 
Pádár Margó 3, Bognár Barbara 
2, Tóth Tímea 8 (3)
Hétméteresek: 8/5, ill. 4/3
Kiállítások: 6, ill. 12 perc

A bajnokság  következő  for-
dulójában  az  ÉTV-Érdi  VSE  a 
Budapest  Bank-Békéscsabai 
Előre  NKSE csapatát  fogadja 
a  meghirdetett  november  9-i 
időpont  helyett  három  nappal 
később,  a  csabaiak  EHF-kupa-
szereplése  miatt.  A találkozót 
így  november  12-én  18  órá-
tól  rendezik  a  Batthyány 
Tornacsarnokban. 
  Szarka András

Pádár Margó három gólja egyikét szerzi,...

...itt pedig már az ajándékpóló
kat adja át az ifjú sportolók 
képviselõjének

Érdi VSE–Sárisáp Task 4-0 (1-0)

Kiütéses gyõzelem

Flórián szabadrúgását a fehér mezben játszó Havrán G. – 15ös számmal 
– fejjel juttatja a vendégek kapujába
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