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Ha nem is volt tele minden 
széksor, nagyon sokan voltak 
kíváncsiak az idei diákolimpia-
sorozat első országos döntőjére, 
amelynek a helyszíne a kemény 
küzdelmeknek is otthont adó 
Batthyány tornacsarnok volt. 
Most fiatalabbak, s „békésebb” 
fiatalok népesítették be a csar-
nokot.

Tóth Judit, a rendező egye-
sület, az Érdi Torna Club (ÉTC) 
főtitkára érthetően ott akart 
lenni egyszerre több helyen is, 
mivel ez a verseny az „övé is”, 
hiszen sokat tett a sikeréért az 
elmúlt hónapokban.

– Amikor megpályáztuk és 
elnyertük a rendezés jogát, nem 
sejtettük, milyen kemény fába 
vágjuk a fejszénket. Az tény, 
hogy itt kiváló sportcsarnok állt 
a rendelkezésünkre, de ettől 
kezdve miénk volt a felelősség, 
s mivel a diákolimpia, különö-
sen annak az országos döntő-
je nem kis esemény, így nem 
unatkoztunk. De azt hiszem, 
végül mindennel elkészültünk, 
minden a helyén van, most már 
a gyerekeken múlik, hogy meg-
mutassák, mit tudnak.

Elmondta Tóth Judit azt is, 
hogy az önkormányzaton túl a 
Batthyány iskola igazgatójának, 
Rozgonyi Jánosnak, a Duna 
Autóháznak és az Elektro Optika 
Kft.-nek tartoznak köszönettel. 
Segítették, támogatták a rendez-
vény sikerét.

Akár hiszik, akár nem, e 
sportág több korosztályos világ-
bajnokságára – hogy pillantsunk 
túl a diákolimpián – az Egyesült 

Szokatlan időpontban, vasárnap 11 órakor kez-
dődött a két csapat találkozója. A listavezető Érd 
a 10. helyezett Pénzügyőr vendégeként lépett 
pályára. Az ellenfél az előző fordulóban bravúros 
győzelmet aratott a Sárisáp otthonában, ennek 
ellenére az érdiek győzelmi reményekkel érkez-
tek a Pasaréti útra.

Orkánerejû szélben kezdődött a találkozó, és a 
széltől támogatott vendégek léptek fel támadólag. 
Sorozatosan vezették támadásaikat, igazi gól-
helyzetet azonban csak egy alkalommal sikerült 
kialakítaniuk, akkor viszont Mészáros ziccer-
ben kapu fölé lőtte a labdát. A vendégek csak 
ritkán jutottak el az érdi kapuig, még veszélyes 
helyzetet sem tudtak kialakítani. A sokadik érdi 
szöglet végre meghozta a hőn áhított vezető 
gólt. A 36. percben elvégzett vendégsarokrúgást 
a hazai védők középre fejelték ki, ahol Jakab Á. 
szerezte meg a labdát. Indításából Ivacs ívelt be 
nagyszerûen, és Aradi Cs. a rövid saroknál fejelt 
a kapuba (0-1). Továbbra is mezőnyfölényben 
játszott az Érd, és megérdemelt vezetése mellett 
ért véget az első félidő.

A második játékrészben sem változott sokat a 
játék képe. A vendég érdiek kezükben tartották 
a mérkőzés irányítását, és egyre több, szemre is 
tetszetős támadást vezettek, de sajnos a befejezé-
seknél egy-egy hiba megakadályozta az újabb gól-
szerzést. A megnyugtató, a győzelmet bebiztosító 
második gólt szintén egy sarokrúgás előzött meg. 
A 83. percben Ivacs G. ívelte be a labdát, amelyre 
a hosszú saroknál jól érkezett Havrán G., és a bal 
kapufa mellett juttatta a hálóba (0-2). A hazai csa-

pat egyetlen veszélyes kapura lövésére egészen a 
89. percig kellett várni, ekkor Kertész F. a bal felső 
sarokból tornászott ki egy szabadrúgást.

Az érdi csapat, ha nem is játszott kiemelke-
dően ezen a mérkőzésen, védelme magabizto-
san állt a lábán, esélyt sem adva a hazaiaknak 
a gólszerzésre, míg támadásaik rendre veszélyt 
jelentettek a hazai kapura. A kétgólos különb-
ség nem tükrözi hûen a két csapat játékában 
megmutatkozó különbséget. Az Érdi VSE őrzi 
ötpontos előnyét a Dorog csapatával szemben, 
míg a Biatorbágy együttesével szemben hét 
pontra nőtt az előnye.

 
Pénzügyőr SE–Érdi VSE 
0-2 (0-1)
Pasaréti út, 100 néző (többségben érdi szurkolók)
Vezette: Lakk Balázs
Érd: Kertész F. – Ország P., Jakab Á., Aradi Cs., 
Riba D. – Mészáros T. (Füzy M.), Horváth S. 
(Horváth L.), Havrán G., Cservenka G. (Megyeri 
R.), Ivacs G. -Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Aradi Cs., Havrán G.
Sárgalap: Havrán G.
Jók: Jakab Á., Havrán G., Ivacs G.

 
A mérkőzés után a hazaiak edzője a két csapat 

tudásbéli különbségét, míg Miskovicz Bálint a 
rossz körülményeket emelte ki:

Vatai Attila (Pénzügyőr):
– A jobb erőkből álló vendégek igazolták a 

papírformát, és magabiztosan győztek.
Miskovicz Bálint (Érd):
– Nem játszottunk jól, ennek betudható a rossz 

talajú pálya és az orkánszerû szél is. Viszont 
amikor az ellenfél mögé kerültünk, és pontosan 
játszottunk be, gólt értünk el. Pontrúgásaink ma 
gyengék voltak. Ezen kell gyorsan változtatni. 
Csapatom viszont a második félidei küzdeni tudá-
sáért dicséretet érdemel.

A következő fordulóban, április 7-én szom-
baton négy órakor a szintén bajnoki címre törő 
Újbuda lesz a vendég az Ercsi úti pályán, majd 
április 14-én, szombaton fél ötkor Törökbálinton 
vendégeskedik az Érdi VSE csapata.

 Harmat Jenő

ÉTC: ősztől már  
a páston is
A rendező egyesület a már létező szak-
osztályain – sportakrobatikus torna, 
ovis torna, pompontánc – túl a tervek 
szerint még az idén újabbal bővül, s 
nem is akármilyennel. A főtitkár asszony 
elmondta, hogy a vívószakosztály lesz 
a következő, s így egy igazi „magyar” 
sportág is a palettára kerül. Igaz, mos-
tanság gyengélkedik hazánkban a 
vívósport – például férfi kardozók az 
olimpiák történetében először nem 
jutottak ki a játékokra, s nem lesznek 
ott Londonban… –, de talán éppen 
ezért is fontos és sürgető, hogy utánpót-
lásműhelyek jöjjenek létre, amelyekből 
a következő olimpiai játékok bajnokai 
kerülhetnek ki.

A diákolimpia idei elsõ országos döntõje a Batthyányban

Ifjú „akrobaták”  
a tornacsarnokban  
Az elmúlt vasárnap nem azok vették birtokukba a 
Batthyány iskola tornacsarnokát, akik szokták: ezút
tal nem a kézilabdás lányok szereztek örömet a gól
jaikkal, hanem egy másik, egy békésebb sportág ifjú 
képviselõi. A sportakrobatikus tornászok diákolimpiá
jának az országos döntõjét bonyolították le a városban 
– nagy közönségsikerrel.

Államokban, Orlandóban kerül 
sor, ahol a magyarok is bemu-
tatják a tudásukat. Köztük 
az ÉTC legjobb „akrobatái” 
is, köszönhetően az önzetlen 
támogatóknak.

Ez pedig, végezzen akárhá-
nyadik helyen is bármelyik 
magyar induló, olyan lökést 

adhat a sportpályafutásának, 
amit lemérni ma még nem 
lehet, csak a későbbi eredmé-
nyek árulkodhatnak.

Látványos bemutató is volt a 
verseny kezdete előtt, amit az 
ÉTC lányversenyzőinek köszön-
hetett a közönség. Tóth Judit 

elárulta, hogy nem véletlenül 
iktatta be ezt a programot, s 
nem véletlen az sem, hogy arra 
időzítve, amikor a legtöbben, 
vagy ötszázan, ültek a lelátón.

– Egy-egy ilyen bemutató 
emlékezetes marad annak a 
gyermeknek is, aki szőnyegen 
szerepel, s emlékezetes annak 
is, aki a lelátón ülve nézi a 
programot. Meggyőződésem, 
hogy részben a sikerélménnyel, 
részben pedig a jó, látványos 
példával meg lehet fogni soka-
kat, le lehet láncolni a gyereket 
egy adott sportág mellé.

S hogy milyen nagy volt az 
érdeklődés, hogy milyen sokan 
vívták ki a helyüket az országos 
döntőben, arra jó példa az, hogy 
a tornacsarnok nem kevesebb, 
mint tíz egyesület (szakosztály) 
közel kétszáz kis akrobatáját, 
egészen pontosan 186-ot látott 
vendégül. Ez nem kis szám, ám 
annál nagyobb felelősség.

A látottakból az derült ki, 
hogy e felelősségnek hibátlanul 
megfelelt a házigazda.

Ezen a véleményen volt az 
országos szövetség főtitkára, 
Altorjai Sándor, aki jelen volt az 
eseményen.

– Pályázati úton lehet elnyer-
ni a sportágunkban egy-egy 
országos döntő rendezési jogát. 
Így voltak az érdiek is, akik 
kiváló házigazdának bizonyul-

tak, mert mindenre odafigyelve 
rendezték meg az országos finá-
lét. Több ügyes fiút és lánykát is 
láttam, ami azért örömteli, mert 
a diákolimpiák arról is szólnak, 
hogy új tehetségek tûnjenek fel 
a sportágban.

 Róth Ferenc

A tornacsarnokban tíz egyesület csaknem kétszáz kis sportolóját látták 
vendégül

Horváth Noémi, Varró Emese és Visy Blanka, az ÉTC versenyzõi, akik ápri-
lis közepén már Orlandóban, a világbajnokságon szerepelnek

Pénzügyõr SE–Érdi VSE 0-2 (0-1)

Két fejes gól döntött

Egyike a veszélyes érdi szögleteknek
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