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Vasárnap délután a Marcalit 
fogadta az ÉTV-Érdi VSE női 
kézilabdacsapata a Treff 
Sportcentrumban. Ősszel 
Marcaliban kétgólos vereséget 
szenvedtek a mieink, így volt 
miért visszavágniuk az érdi 
lányoknak, a vendégcsapat 
pedig joggal érezte esélyesnek 
magát. 

A találkozót a mieink kezdték 
jobban, pillanatok alatt elhúz-
tak 4-0-ra, ettől kezdve pedig 
végig vezettek is. A mérkőzés 
folyamán egyszer, a 17. percben 
sikerült kiegyenlítenie a vendég 
együttesnek, de sok esélyt nem 
adott az Érd arra, hogy átvegyék 
a vezetést. A hazai gárda 11-
11 után ugyanis újból kezébe 
vette az irányítást, és 20-14-re 
alakította a félidei eredményt. 
A második játékrészben kilenc 
góllal is vezettünk, de a talál-
kozó végét izgalmassá tették a 
lányok, ugyanis egyre csökkent 
a különbség. Örülhettünk, hogy 
sikerült annyit közé rakni, hogy 
a végjáték nem okozott gondot. 
Végül háromgólos, 33-30-as érdi 
győzelem született. 

Kedves László a következő-
képpen értékelte a találkozót: 

– Az első félidőben vezettünk 
hattal, a második félidő nyol-
cadik percében kilenccel, majd 
egy fordulat történt, amit nem 
lehet megmagyarázni. A kilenc-
gólos előny tudatában a lányok 
elkönnyelműsködték a játékot. 
Azt erőltették, amit nem kellett 
volna, folyamatosan eladták a 
labdát, amiből leindított minket 
az ellenfél, és szépen felzárkóz-
tak. Egy nagyon könnyű győ-
zelmet tettünk izzadságossá és 
nehézzé, a győzelemben azon-
ban végig biztos voltam, a kér-
déses csak az volt, hogy mennyi 
lesz a végén közte. Szeretném 
kiemelni a két kapus teljesít-
ményét és Németh Helgáét, 
aki mind támadásban, mind 
védekezésben sokat nyújtott. 
Őri Cecília és Gálhidi Zsuzsa 
szintén rengeteget hozzátett. 

Az első félidőben pedig Sidó 
Kriszta teljesítménye volt emlí-
tésre méltó, nagyon jól játszott, 
és eredményesen szervezte a 
támadásokat. Az Érdnek most 
megint lesz két üres hétvégéje, 
ami nem igazán tesz jót a csa-
patnak, ugyanis nagyon nehéz 
áthidalni ezt a két hetet. De a 
szünet után valamelyest köny-
nyebb mérkőzések következ-
nek. 

Az ÉTV-Érdi VSE jelenleg 
a tabella negyedik helyén áll. 
Április 18-án a Szombathellyel 
csapnak össze idegenben, 26-
án pedig a Kozármisleny látogat 
Érdre. 

ÉTV-Érdi VSE–Marcali VSZSE 
33-30 ( 20-14 )
Treff Sportcentrum 300 néző
Játékvezetők: Hargitai II Gábor, 
Horváth László
Versenybíró: Fülöp György

Az ÉTV-Érdi VSE csapata:
RICHTER Bernadett (kapus), 
Bánóczy Diána 5, Lázár Szilvia 
1, KŐRÖSINÉ SIDÓ Krisztina 
10 (1), ŐRI Cecília 2, NÉMETH 
Helga 4, Pilmayer Márta 5
Csere: MEGYES Ildikó, GÁLHIDI 
Zsuzsanna 2, László Barbara, 
Banczik Julianna, Török Petra, 
DUDÁS Csilla 4, Schneck Dóra
Kiállítás: 6 illetve 4 perc
Hétméteres: 4/1, illetve 8/6

ÉTV-Érdi VSE–Marcali VSZSE 33-30

Sikerült a visszavágás Érd volt az egyik állomása 
annak a demonstrációs futás-
nak, amelyet március utolsó 
hétvégéjén tartottak. Tamás 
Zsolt bonyhádi „vasember”, a 
2007-es Ultratriatlon Világkupa 
győztese volt a megmozdulás 
főszervezője. Március 28-án, 
szombat reggel 8-kor indul-
tak Budapestről, a Lánchíd 
budai hídfőjétől. A jótékony-
sági, demonstrációs futást 
a Pécsi Tudományegyetem 
Gyermekgyógyászati Klinika 
két műtőjének felújításáért 
szervezték.

A rendezvény kétnapos volt, 
29-én este lett vége Pécsett. 
A pécsi klinika műtőinek fel-
újítása már halaszthatatlanná 
vált, és a teljes költség mint-
egy 25 millió forintot tesz ki. 
Ennek felét a Pécsi Egyetem 
és a Visszatérés Alapítvány 
teremti elő, további hétmillió 
forintot a klinika gyermekse-
bészeti osztálya gyűjtött össze. 
Így is szükség van azonban 
még több mint hatmillió forint-
ra, és a hiányzó pénzt a futás 
segítségével próbálják elő-
teremteni. A 220 kilométeres 
futás alatt nyolc várost érin-
tenek, és valamennyi helyen 
felhívják az emberek figyelmét 
a felújítás sürgősségére, ugyan-
is a Dunántúl kétharmadának 
koraszülött és daganatos gyer-
mekeit ebben a két műtőben 

operálják. A nyolc város közül 
Érd volt a második, amelyet 
érintett Tamás Zsolt futóbará-
taival. Futótársának csatlako-
zott az ország több neves ult-
rafutója és ultra triatlonistája. 
Az esemény védnökei között 
szerepel dr. Gyenesi István 
miniszter, Halász Judit, Nagy 
Bandó András, Vörös Zsuzsa 
öttusa olimpikon és Kovács 
Antal cselgáncs olimpikon. 

Városunk határain belül 
csatlakoztak hozzájuk futók és 
biciklisek, de Érd nem csak 
ezzel támogatta a kezdeménye-
zést: 35 000 forintot ajánlottak 
a felújítás számára. 

Délelőtt fél 11-re értek szom-
bat reggel a 6-os úton Érdre 
Tamás Zsolték. A kétsávos 
körforgalmat elhagyva a Budai 
úton haladtak a városközpont 
felé. A Treff ’07 SE igazolt spor-
tolói közül 15-20 fő csatlakozott 
hozzájuk, majd együtt futot-
tak a Polgármesteri Hivatalig. 
A tervek szerint innen az 
érdi Tekergő Egyesület kísér-
te volna őket tovább a város-
határig. Mivel kis késés történt, 
a Tekergők és a velük szo-
ros kapcsolatban álló biciklis 
Sólyom Team a Treffesekkel 
együtt már a Budai úttól 
Tamásékkal közösen jött a 
hivatal elé, ahol T. Mészáros 
András polgármester fogadta 
őket. Itt a futók rövid pihenőt 

tartottak, néhány szót beszél-
gettek a polgármesterrel, nyi-
latkoztak az Érdi Televíziónak, 
majd folytatták útjukat Duna-
újváros, Dunaföldvár felé, 
éjjel pedig Pakson aludtak. 
Reggel Szekszárd és Bonyhád 
felé vették az irányt – amely a 
Vasember szülővárosa –, esté-
re pedig megérkeztek a pécsi 
Széchenyi térre, hátuk mögött 
hagyva 220 kilométert. 

Nem csak a futásban résztve-
vők remélik, hogy ezt követő-
en sokan támogatják a műtők 
felújítását, ami a klinika nyilvá-
nos bankszámlájára utalt pénz-
zel lehetséges.  Akik pedig köz-
vetlenül szeretnének segíteni 
a Gyermekklinika műtőinek 
felújításában, azok a 11992000-
02500300 bankszámlaszámra 
utalhatnak pénzt.

 Mátyási Attila

Jótékonysági futás

A 19. fordulóban aratott, soro-
zatban a negyedik győzelmé-
vel, valamint a Honvéd B és a 
Kecskemét II vereségét követő-
en a táblázat élére ugrott az Érdi 
VSE. Ez a siker nyilván örömmel 
tölti el a szurkolókat és a játé-
kosokat egyaránt (joggal), de 
nem szabad elfelejtenünk,hogy 
most egy nehéz sorozat vár az 
érdi együttesre.

 Egyrészt az első és hetedik 
helyezet között mindössze 4 
pont a különbség, másrészt a 
következő négy fordulóban az 
üldöző bolyhoz tartozó csapa-
tok lesznek az ellenfelek. A 
Honvéd B és Szolnok idegen-
ben, míg a Kecskemét és az 
Algyő hazai pályán.

De menjünk sorjába. A hét-
végén az a Jászapáti volt a ven-
dégünk, aki egy győzelemmel 
és három vereséggel a táblá-
zat utolsó helyét foglalja el, 
és azt az egy győzelmét még 
ősszel pont az érdi csapat ellen 
érte el. A hazai csapatot a 3 
pont begyűjtése mellett nyil-
ván a visszavágás reménye is 

fűtötte, míg a szép számban 
kilátogató szurkolók a jó játék 
mellett többgólos győzelmet 
vártak.

A hazaiak kezdték a játékot, 
és már az első percben veszé-
lyes helyzet alakult ki a ven-
dégek kapuja előtt. Ezt köve-
tően is az érdieknél maradt a 
kezdeményezés, és egyértelmű 
fölényt harcoltak ki a vendé-
gekkel szemben, sorra vezették 
a veszélyesebbnél veszélyesebb 
támadásokat de a szögleteknél 
vagy a kihagyott gólhelyzetnél 
a mérkőzés elején nem sike-
rült tovább jutni.A vendégek 
erejéből csak a védekezésre 
futotta, volt időszak, amikor 8-
9 emberrel is megszállták a 
kapujuk előterét, de hogy gól 
nélkül megúszták ezt az idő-
szakot, mégis az érdi csatá-
roknak köszönhették. Mígnem 
a 32. percben megtört a jég. 
Csizmadia beadását Károlyi 
fejelte a jobb kapufa mellett 
a hálóba. Szemre szépen és 
jól is játszott a hazai csapat, 
tetszés szerint alakította ki a 

gólhelyzeteket, melyek rendre 
kimaradtak, míg a vendégek 
alig-alig lépték át a fél pályát, 
a kapura pedig egyáltalán nem 
voltak veszélyesek.

A második félidőben min-
denki azt várta, hogy a vezetés 
birtokában tovább növeli elő-
nyét az érdi együttes, és több-
gólos győzelmet arat. Mindjárt 
hazai gólhelyzettel kezdődött a 
félidő, de az már nem volt meg-
lepetés, hogy ez a helyzet is 
kimaradt. A vendégek feladták 
zárt védekezésüket, nyíltabbá 
vált a játékuk, így a vendég-
látók is könnyebben jutottak 
el a helyzetekig. A jászapátiak 
fellángolása nem tartott sokáig, 
ismét visszaálltak a kapujuk 
elé, és hosszú indításokkal pró-
báltak zavart kelteni a kinyíló 
hazai védelemben. Szép lassan 
ellaposodott a játék, izgalom 
nélkülivé vált a mérkőzés. A 
vendégek egyre inkább arra 
koncentráltak, hogy újabb gól 
nélkül megússzák a találkozót, 
és mintha a hazai csapat kedvét 
szegte volna a sok gólhelyzet 

Érdi VSE–Jászapáti VSE 1-0 (1-0)

Elsõ helyen az Érdi VSE!
elpuskázása. Nem csoda, hogy 
ezek után a szurkolókban egy 
kis hiányérzet támadt, hogy 
a győzelem ilyen soványkává 
vált. Ekkor még senki nem 
gondolta, hogy a riválisok bot-
lásával a táblázat élén találja 
magát az Érdi VSE.

 
Edzői nyilatkozatok Érd:  
ifj. Novák Ferenc: Sima győzel-
met tudtunk volna elérni, ha a 
helyzeteinket berúgjuk. Sajnos 
nem szolgáltuk ki a szép szá-
mú közönséget.
Jászapáti: Birkás Ferenc: A 
dobogós helyen álló hazaiak 
ellen úgy érzem, méltóan helyt-
állt fiatal csapatunk. A hazaiak 
az eredményt látva ennyivel 
biztosan jobbak voltak.

 
Érdi VSE–Jászapáti VSE  
1-0 (1-0)
Érd, 300 néző
Vezette: Körösi János
Érd: Szabó G.-Nagy G., 
Jakab Á., Gál L., Salamon 
D.-Csizmadia Z.(Zsigmond), 
Horváth L., Flórián Á.(Kádár), 
Hegedűs Cs.-Károlyi R., Sárdi G. 
(Hajdú M.)
Edző:ifj.Novák Ferenc
Góllövő: Károlyi R.(32. perc)
Jók: Nagy G., Jakab Á., 
Csizmadia Z.

 Harmat Jenő

Németh Helga támadásban és védekezésben egyaránt kiválót nyújtott

Az ifjúsági mérkőzésen maga-
biztos játékkal, sima érdi győ-
zelem született.

ÉTV-Érdi VSE ifi–Marcali 
VSZSE ifi    32-21 (16-9)
Játékvezetők: Bartha Zsófia, 
Maszarek Dóra

Jók: Schwarz Barbara kapus, 
Czizmadia Zsuzsanna 9, László 
Barbara 6, Tóth Lilla 4, Hantos 
Dorina 4, Schneck Dóra 3, 
Sastyin Enikő 2, Kaczúr Kitti 2, 
Gál Szilvia 2 
Kiállítás: 4 illetve 6 perc
Hétméteres: 10/9, illetve 7/6

 Szabó Réka Nikoletta

Útban a polgármesteri hivatal felé
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Tisztelt Szülõk!
2009. április 4-én 15.00–20.00 óráig 

ismét megrendezzük tanulóink fellépésével

a Bolyai Alapítvány Jótékonysági Gálaműsorát. 
Szeretettel várjuk a kedves szülőket, rokonokat, ismerősöket.

Belépőjegyek ára: 
1000 Ft/fő; családi belépő: 1500 Ft (3 fő részére).

A belépőjegyek és a támogatójegyek (500 és 1000 Ft-os címletekben) 
az iskolatitkárságon és az osztályfőnököknél vásárolhatók.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Szepes Gyula Művelődési Központban.  
A szünetben tombolasorsolás, valamint a tanulók által készített ajándéktárgyak 

vásárlására van lehetőség.
� Iskolavezetés
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