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A presztizsen  kívül  egyik  csa-
pat  számára  sem  volt  különös 
jelentőségû a találkozó. Az Érdi 
VSE mint  bajnok,  a  vendégcsa-
pat pedig mint a középmezőny 
tagja  várta  az  összecsapást. 
A hazaiak  vezetőedzője  ígére-
téhez  híven  ezen  a  találkozón 
lehetőséget kívánt adni az eddig 
kevesebbet  játszó  játékosoknak 
is.  A mérkőzés  előtt  az  egye-
sület  és  a  szakosztály  vezetése 
elbúcsúztatta aktív pályafutásá-
tól Versits Zsoltot,  aki  1981  óta 
volt igazolt játékosa az érdi csa-
patnak.  Tagja  volt  az  1994/95-
ös  NB  III-as  bajnokcsapatnak, 
számos  NB  III-as  és  NB  II-es 
találkozón lépett pályára.
Az  első  említésre  méltó  ese-

ményre csaknem 15 percet kel-
lett a hazai szurkolóknak várni. 
Ekkor  Riba  kapura  lövését  a 
vendégek  hálóőre  csak  kiütni 
tudta, de Skita ismétlése a kapu 
mellett  hagyta  el  a  játékteret. 
Az  első  percek  vendégrohamai 
után  az  Érd  átvette  a  kezde-
ményezést:  bár  mezőnyben 
kiegyenlített  erők  küzdelme 
folyt,  a  kapura  a  hazaiak  vala-
mivel  veszélyesebbek  voltak. 
A védelmek minkét  oldalon  jól 
mûködtek,  így  a  csapatok  gól 
nélküli  döntetlennel  zárták  az 
első félidőt.
A második  félidő  hazai  roha-

mokkal  indult.  Már  az  első 
percben  Horváth L.  került  gól-

helyzetbe,  de  fejese  ha  nem  is 
sokkal,  de  a  kapu mellé  szállt. 
Az érdiek játékán látszott, hogy 
bár már  bajnokok,  de minden-
képp  győzelemmel  szeretnék 
zárni  nagyszerû  hazai  soroza-
tukat.  Erőfeszítéseiket  végül  is 
siker  koronázta.  A 60.  percben 
Horváth S.  végzett  el  egy  sza-
badrúgást  a  kaputól  mintegy 
25 méterre. Erős  lövését  a  ven-

dég kapus kiejtette, Horváth L. 
kapcsolt  a  leggyorsabban,  és  a 
hálóba  vágta.  1-0.  A mérkőzés 
hátralevő percei  izgalommente-
sen  teltek.  A vendégek  gyenge 
támadójátéka  nem  veszélyez-
tette  a  hazaiak  újabb  győzel-
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Gyõzelem éremosztással

Megyei jogú városok  
II. foci tornája
Június 16-án szombaton Budapesten, a Fáy utcai sportközpontban rendezi meg a 
PromoSport Kft. a Megyei Jogú Városok II. Foci Tornáját, amelyen címvédőként Miskolc 
önkormányzati válogatottja várja az ellenfelek kihívását. Idén is nagy mezőnyre 
számítanak a szervezők, akik ezúttal még újdonsággal is szolgálnak: amolyan sportos 
meglepetésként pályára lép Budapest Főváros Önkormányzatának együttese is.

A tornán Érd városa is képviselteti magát.
A torna június 16-án 10 órakor kezdődik, és a szervezők számításai szerint a kora 

délutáni órákban fejeződik be, így egyetlen városába visszatérő játékos és szurkoló sem 
marad le a nap Európa-bajnoki mérkőzéseinek a televíziós közvetítéséről.

mét. A mérkőzés utolsó 20 per-
cében  Versits Zsolt  beállásával 
hárman  is  pályán  voltak  a  17 
évvel  ezelőtti  bajnokcsapatból 
(Versits  Zsolt,  Horváth  Sándor, 
Horváth László).
A tétnélküliség  érezhetően 

rányomta  bélyegét  a  találkozó-
ra, de az érdi csapat még így is 
győzni tudott, így győzelemmel 
búcsúzott a hazai szurkolóktól. 
A mérkőzés után a játékosok és 
a  csapat  vezetői  az MLSZ  Pest 
megyei  Igazgatóságának  kép-
viselőjétől,  Kovács Krisztiántól 
vehették át  az első helyért  járó 
arany érmet.
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Érd, 200 néző
Vezette: Kovács Gábor
Érd: Tóth N. – Gróf A. (Füzy 
M.), Aradi Cs., Kovács K., Riba 
Z. – Ország P. (Horváth L.), 
Horváth S., Megyeri R. (Versits 
Zs.), Flórián Á., Cservenka G., 
– Skita T.
Vezetőedző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Horváth L.
Sárga lap: Horváth S.

A mérkőzés  után  mindkét 
edzőnek szinte kizárólag a gra-
tulációk maradtak.

Miskovicz Bálint (Érd):
–  Egy  pár  játékosom  már 

kivette  a  szabadságot,  de  így 
is  behúztuk  a  három  pontot. 
Gratulálok a csapatnak az újabb 
győzelméhez, most már NB III-
as  csúcsokat  kezdünk  döntö-
getni.  Versits  Zsoltnak  további 
sikereket és  jó egészséget kívá-
nok  további  sporttevékenysé-
géhez.  A mai  győzelmet  neki 
ajánljuk fel.

Vincze Gábor (Biatorbágy): 
– Gratulálok az Érdnek a baj-

noki címhez.
A 30.  és  egyben  utolsó 

mérkőzésre  június  16-án  dél-
után  három  órakor  kerül  sor 
a  Gázmûvek  csapata  ellen. 
Helyszín Budapesten a III. kerü-
letben a Sújtás utcai sportpálya.
  Harmat Jenő
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Jakab Árpád csapatkapitány az éremmel és a bajnoki serleggel

Remek érzés, hogy a kézilabda 
együvé  tartozást  hozott  Érden 
–  hangzottak  Tekauer Norbert 
az  ÉTV-Érdi  VSE szakosztály-
vezetőjének szavai a június 6-án 
a  Földrajzi  Múzeum  kertjében 
megrendezett  ünnepélyes  sze-
zonzárón. A fenti mondat pedig 
nem  túlzás,  hiszen  azt  is  lehet 
mondani,  hogy  ezen  az  estén 
Érd két büszkesége  találkozott: 
a  remek  sikereket  szállító  klub 
és  a  gyönyörû  mûtárgyakat, 
emlékeket  kiállító,  az  ország-
ban  egyedülálló  múzeum. 
A melegtől óvó árnyas múzeum-
kertben az ÉTV-Érdi VSE összes 
játékosa,  edzője,  vezetője  és  a 
városvezetés képviselői  is meg-
jelentek,  éreztetve,  hogy  men-
nyire  értékelik  a  csapat  kiváló 
eredményeit. Nemcsak mennyi-
ségi, hanem minőségi is a folya-
matos  javulás,  amit  a  szakosz-
tályvezető szintén kiemelt. 
A legkisebbektől  kezdve  rop-

pant  eredményes  és  hasznos 
munkát  végeztek  a  szakembe-
rek,  kezdve  a  Németh  Helga 
Utánpótlás  Program  sikerétől. 
A következő  évektől  kezdve  a 
könyék  további  gyermekei  is 
találkoznak a  sportággal,  a  leg-
tehetségesebbek  pedig  remél-
hetőleg  évek múltán már  a  fel-
nőtt  csapat  mezét  is  magukra 
húzhatják.  Már  az  első  évben 
14  általános  iskola  csaknem 
800 diákja pattogtatta  a  labdát, 
egyebek  mellett  a  Batthyány 
Tornacsarnokban megrendezett 
torna keretein belül is. 
Aztán  folyamatosan  szólí-

tották  ki  a  remek  eredménye-
ket  produkáló  játékosokat  és 
edzőiket.  Először  Kisgergely 
Csillát,  aki  a  2000-es,  2001-es 
és  2002-es  korosztályt  készíti 
fel.  Örömteli,  hogy  már  a  leg-
kisebbek  is  komoly  sikereket 
mutatnak  fel  a  Pest  megyei, 
illetve  Budapest  Bajnokságban 
elért  dobogós  helyezésekkel. 
Hasonlóan  hozzájuk  ugyan-
ezekben a megmérettetésekben 
jeleskedtek  a  serdülők  is,  akik 

a Budapest Bajnokság 1. helyét 
szerezték meg Balog Tünde irá-
nyításával.

Havril Károly,  az  ifikért  és 
juniorokért  felelős  szakember 
is  szép  helyezéseket  mutathat 
fel  csapataival,  hiszen  előbbi-
ek  5.,  míg  utóbbiak  7.  pozíci-
ót  szereztek,  azaz  a  középházi 
rájátszásban  csatázhattak,  ami 
szintén  előrelépés.  A felnőtt 
csapat  4.  helye  is  vitathatatla-
nul  az,  a  felsőházas  szereplés 
az  idény  elején  megfogalma-
zott  elvárásokat  is  teljesítette. 
Ennek  megfelelően  nemcsak  a 

játékosok,  hanem  a  körülöttük 
dolgozó  edzők,  technikai  veze-
tők  is  nagy  tapsot  érdemeltek. 
Különösen nagy ováció köszön-
tötte  az  együttes  visszavonuló 
kapitányát,  Pádár Margót,  aki 
három évet töltött Érden, mialatt 
a csapat megvetette lábát, majd 
megszilárdította  helyét  az  első 
osztályban.  85  meccsen  szer-
zett  153  gólja,  valamint  vezető 
szerepe  a  csapatban  bizonyára 
hiányozni fog, de a klubtól nem 
szakad  el  a  kiváló  játékos,  aki 
már a Németh Helga Utánpótlás 
Programban  szerepet  vállalt. 
Remélhetőleg  az  új  évad  kez-
detén  még  a  szurkolótábor  is 
elbúcsúzhat kedvencétől. 
Nagyon  fontos hír még,  amit 

Tekauer  Norbert  jelentett  ki, 
hogy  minden  játékos  továbbra 
is  zöld-fekete,  illetve  narancs-
sárga-fekete mezt  húz  követke-
ző  szezonban  is,  tehát  a  tuda-
tos  építkezés  és  a  mag  együtt 
tartása folytatódik. A következő 
szezonok  további  előrelépésé-
nek  és  a  nemzetközi  porondra 
való kilépésnek ez feltétlenül az 
egyik  záloga  lesz.  Hiszen  nem 
titok, bár  ez  volt  az  eddigi  leg-
jobb  szezon,  jövőre  ezt  is  lepi-
pálnák az ÉTV-Érdi VSE-nél.
  Szarka

A múzeumkertben zárult 
az érdi kézilabda szezon

A felnõtt csapat és a szakmai vezetés a múzeum kertjében

Nagy ünnepléssel köszöntötték az együttes visszavonuló kapitányát, Pádár 
Margót, aki három évet töltött Érden, mialatt a csapat megvetette lábát, 
majd megszilárdította helyét az elsõ osztályban

A tudatos csapatépítés folytatódik 
– jelentette be Tekauer Norbert 
szakosztályvezetõ


