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Ismét nehéz mérkőzés elé nézett a 
hazai labdarúgócsapat, mivel a baj-
nokság nagy részében listavezető és 
jelenleg is első helyen álló Kecskemét 
II látogatott Érdre a 21. fordulóban. 
Az érdiek az előző fordulóban súlyos 
vereséget szenvedtek a Honvéd II-
től, így kérdéses volt, hogy lelkileg 
mennyire viselte ez meg a csapatot. 
Horváth L. sérülése a héten rendbe 
jött, így mindenki rendelkezésre állt 
az edzőnek.

Kellemes időben, szép számú 
közönség előtt kezdődött a mérkőzés, 
és a vendégek azonnal magukhoz is 
ragadták a kezdeményezést. A vezető 
góljukra sem kellett sokat várniuk. 
A hatodik percben egy vendégtámadó 
lesgyanús helyzetben kapta a labdát 
és azt 12 méterről a kapunkba vágta, 
ezzel lett 1-0. Még fel sem ocsúdott 
a hazai csapat amikor is a 11. perc-
ben egy baloldali támadás végén máris 
0-2-re alakult az eredmény. Ezután az 
érdiek is vezettek néhány támadást, 
de többnyire az történt a pályán, amit 
a vendégek akartak. Így a 28. perc-
ben, egy szögletet követően a kapu elé 
visszalőtt labda Jakab lábáról pattant 
a kapunkba – 0-3. Sokkoló eredmény 
félóra után. A  kérdés most már az 
volt: belefutunk ismét egy nagy vere-
ségbe, mint Kispesten, vagy sikerül 
a csapatnak lábra állnia. Ez utóbbira 
nyílt remény a 33. percben, amikor 
Károlyi R. 18 méterről szabadrúgásból 
szépített: 1-3.

A második félidőben a vendégek 
visszavettek az iramból és inkább az 
eredmény megtartására törekedtek. 
A hazaiak hiába próbálkoztak, további 
gólt csak a 90. percben, Hegedűs Cs. 
révén sikerült elérni, aki a baloldalon 
futott el és a hosszúsarokba lőtte a 
labdát. Így alakult ki a 2-3-as végered-
mény.

Sajnos az első félidőt nagyon álmo-
san kezdte a hazai csapat és ezt a ven-
dégek kíméletlenül ki is használták. 

A harmadik gólnál sem volt szeren-
csénk, sőt a játékvezető egy javunkra 
megítélhető 11-esnél továbbot intett. 
Félóra után túl nagy előnyt adtunk a 
vendégeknek, akik éltek is az adódó 
lehetőségekkel és megbüntették a 
hibáinkat.

A következő idegenbeli mérkőzé-
sünk sem ígérkezik könnyűnek, ugyan-
is a harmadik helyen álló Szolnok ott-
honába látogatunk.

Edzői nyilatkozatok: 
Ifj. Novák Ferenc (Érd): Nekünk a 
13. percben kezdődött a mérkőzés, 
ekkor már 2-0-ra vezetett az ellenfél. 
A Kecskemét ahhoz túl jó csapat, hogy 
ezzel az előnnyel ne nyerje meg a 
mérkőzést. Sajnálom, hogy szurkoló-
inknak nem sikerült egy kis húsvéti 
meglepetést szerezni, ráadásul elveszí-
tettük a hazai veretlenségünket is.
Szabó István (Kecskemét): Két ellen-
tétes félidőt láttunk. Az elsőben pre-
cízen és eredményesen játszottunk. 
A másodikban magára talált az Érd és 
félő volt, hogy kiegyenlít. A játék össz-
képe alapján úgy érzem, rászolgáltunk 
a győzelemre.
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A 23. fordulóban, április 25-én, 

szombaton délután öt órai kezdettel 
hazai pályán az Algyő SK lesz az Érdi 
VSE ellenfele.

 Harmat Jenő 
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Oda a hazai veretlenség Gyermek III. korosztályú kézilabda-
csapatoknak – Húsvéti Torna címmel 
– első alkalommal és hagyományte-
remtő szándékkal rendeztek „mini 
bajnokságot”. Az eseményre 2009. 
április 11-én 9 órakor, az érdi Treff 
Sportcsarnokban került sor.

A mérkőzéssorozatot – a korosztály 
kevés versenyeztetési lehetőségéből 
kiindulva – az ÉTV-Érdi VSE női kézi-
labda-szakosztálya szervezte. Célja 
ebből adódóan a gyermekek játék-
lehetőségeinek, valamint tapasztalat-
szerzésének megteremtése volt.

A meghívásos tornán a gyermek III. 
korosztály, vagyis az 1998-ban, és az 
után születettek vettek részt. Négy 
csapat – a Százhalombattai VUK, a 
Budapesti Spartacus, a Csepel SC és 
a házigazda ÉTV-Érdi VSE – játéko-
sai mérték össze erejüket. Egymás 
közti előzetes megállapodás szerint 
egy-két túlkoros gyermek is pályára 
léphetett a Budapest Spartacus és a 
Százhalombatta VUK csapatában.

A tornát Segesdi János alpolgármes-
ter nyitotta meg. A díjakat és az aján-
dékokat Németh Helga, az egyesület 
utánpótlás szakmai vezetője, az ÉTV-
Érdi VSE játékosa – 160-szoros magyar 
válogatott, olimpiai bronzérmes, világ- 
és Európa-válogatott, Bajnokok Ligája-
győztes, magyar bajnok és -kupagyőz-
tes – adta át. Az érdi lányok végül a 
negyedik helyet szerezték meg.

Az ÉTV-Érdi VSE női kézilabda-
szakosztálya egyébként 2007-es 
megújulása óta a felnőttcsapat mel-
lett kiemelt fontosságot tulajdonít az 
utánpótlásbázis fejlesztésének is. Az 
edzők célja Érd város sportéletének 
felpezsdítése, a kézilabda népszerű-
sítése, a helyi csapatok eredménye-
sebbé tétele és nem utolsó sorban 
országos elismerés szerzése.

Az utóbbi időszakban nőtt az érdi 
fiatalok kézilabda iránti érdeklődése, 
ennek bizonyítéka a játékosok lét-
számának folyamatos növekedése. 
A szüntelenül bővülő csapatok egyre 
elszántabbak és kitartóbbak, tehet-

séges és szorgalmas fiatalokból áll-
nak.

Az Érdi VSE mára minden korosz-
tályban képviselteti magát. Az utánpót-
lásképzésben csaknem száz gyermek-
kel foglalkoznak a szakosztály edzői. 
A  legkisebbekkel – gyermek II., illetve 
III. korosztállyal – Oláhné Balogh Tünde 
foglalkozik. A 1992–96-os korosztály 
edzéseit, akik az országos serdülő baj-
nokságban (OSB), illetve az NB II ifjú-
sági bajnokságban szerepelnek Havril 
Károly vezeti, az NB I/B ifjúsági bajnok-
ságban és az NB II-es felnőtt bajnokság-
ban játszó, 1989–92-es korosztályt pedig 
Németh Helga irányítja. A felnőttcsapat 
célja nem kevesebb, mint a másodosztá-
lyú bajnokság – az NB I/B – megnyerése, 
az NB I-be való felkerülés.

A kezdeti nehézségeket – így a csa-
patok versenyeztetési lehetőségeinek 
összehangolását – követően a 2009-es 
tavaszi idény már sikerélményekben 
gazdagnak bizonyult (az időszakban 
több, a jövőt meghatározó eredmény 
is született). Tekauer Norbert szak-
osztályelnök szerint a következő, a 
2009–2010-es szezonban az érdi csa-
pat minden szinten nagyobb elismert-
séggel, tekintéllyel fog rendelkezni.

A vezetőség reményei szerint a csa-

pat fő támogatói – Érd Megyei Jogú 
Város, Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
– által nyújtott stabil háttérnek és a 
közeljövőben esedékes fejlesztésnek 
köszönhetően ugrásszerű létszám-
növekedés fog bekövetkezni, ami az 
egészséges életmódra való nevelés 
mellett a minőségi utánpótlás képzé-
sét is lehetővé teszi majd.

 Kovács Renáta

Húsvéti Torna ifjú kézilabdázóknak
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