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Tavasszal jól szereplő és a 
harmadik helyen álló hazaiak 
vártak ebben a fordulóban az 
egymás után két vereséget szen-
vedett érdi labdarúgókra, akik 
az előző fordulóban már javuló 
teljesítményt nyújtottak, így egy 
kis remény felcsillant az esetle-
ges pontszerzésre.

Kellemes időben, de a hírek-
nek megfelelően az egyik 
legrosszabb pályán a vendég 
érdiek kezdték a játékot. Az 
első húsz percben inkább a 
hazaiak veszélyeztettek, majd 
a vendégek is próbára tették 
a hazai kapust, aki kétszer is 
csak bravúr árán tudott men-
teni. A félidő utolsó előtti per-
cében az egyik hazai csatár a 
16-osunkon belül beleszaladt a 
védőnkbe, a játékvezető pedig 
nagy meglepetésre a 11-es pont-
ra mutatott. A büntetőt Szabó 
bravúrral védte.

A második félidőben felváltva 
forogtak veszélyben a kapuk, de 
mindkét kapus nagyszerű védé-
sek sorát mutatta be. Már-már 
úgy tűnt, hogy gól nélküli mér-
kőzést hoz az összecsapás, ami-
kor is hazaiak végeztek el egy 
bedobást, melyet Gál L. meg-
csúsztatott, a labda egy hazai 
csatár elé került, aki nagyon 
szép mozdulattal az érdi kapu-
ba lőtt. Az utolsó percekben egy 
hazai hazaadást fogott meg a 
szolnoki kapus, de a játékveze-
tő szerint ez nem volt az.

Még az érdi pályánál is 
rosszabb minőségű pályán 
kiegyenlített első félidőt láthat-
tunk, mindkét csapat előtt adód-

tak lehetőségek, de a kapusok 
nagyszerűen védtek. A második 
félidőben sem változott a játék 
képe, a mérkőzés vége előtt 
pedig nem sokkal egy szeren-
csés, de szép góllal a hazaiak 
megszerezték a három pontot.

Biztatóan játszott az érdi 
csapat, így a látottak alapján 
reménykedhetünk abban, hogy 
a rossz sorozatot végre befejez-
zük a hozzánk látogató Algyő 
ellenében.

 
Edzői nyilatkozat: 
Ifj. Novák Ferenc: – Kár a 
vereségért, mert mezőnyben 
egyenrangú ellenfelei voltunk 
a hazai csapatnak. Gratulálok 
a Szolnoknak, és további sok 
sikert kívánok nekik.  

Szolnok Kft.–Érdi VSE  
1-0 (0-0)
Szolnok, 100 néző
Vezette: Szűcs Gábor
 
Érdi VSE: Szabó G. – Nagy G., 
Jakab Á., Horváth L., Kocsis A. 
– Csizmadia Z., Herczog GY. 
(Sárdi G.), Flórián Á. (Kádár 
Zs.), Gál L. – Hegedűs Cs. 
(Hajdú M.), Károlyi R.
Edző: ifj. Novák Ferenc
Jók: Szabó G. a mezőny leg-
jobbja), Jakab Á., Horváth L., 
Csizmadia Z.

 
A következő fordulóban, ápri-

lis 25-én szombaton délután öt 
órai kezdettel hazai pályán az 
Algyő SK lesz az Érdi VSE ellen-
fele.

 Harmat Jenő

Szolnok Kft.–Érdi VSE  1-0 (0-0)

A szerencsésebb 
csapat gyõzött

Szombaton Szombathelyre 
látogatott az ÉTV-Érdi VSE 
csapata a két hét szünet után 
folytatódó bajnokságban. 
A bajnoki kihagyás nem lát-
szott a csapaton, motiváltan és 
teljes mértékben rákészültek a 
mérkőzésre.

Az első félidő derekáig tar-
totta magát a hazai gárda. 
Nagyjából addig volt némi 
izgalomra ok, hiszen a fél-
idő végére magasabb fordu-
latszámra kapcsoltak az érdi 
lányok, és Németh Helga, vala-
mint Őri Cecília vezérletével 
fokozatosan kezdtek ellépni a 
szombathelyiektől. Már ebben 
a félidőben sokat tett hozzá 
Megyes Ildikó kapusunk is, aki 
két hétméterest és több lövést 

hárítva keserítette meg az ellen-
fél életét.

A második játékrészben még 
rá tudott tenni az érdi csapat 
egy lapáttal. Megyes Ildikó is 
tovább fokozta a teljesítményét, 
és húsz perc alatt mindössze 
három gólt engedélyezett a hitét 
vesztett hazaiaknak. Ehhez 
párosult egy előtte remekül tel-
jesítő védőfal is. A határozott 
védekezésből nagyon gyors 
gólokat szereztek a játékosaink, 
és helyenként sziporkázó játék-
kal hozták a győzelmet.

Összességében megálla-
píthatjuk, hogy nem volt egy 
súlycsoportban a két csapat. 
Remélhetőleg sok ilyen mérkő-
zést láthatunk majd városunk 
csapatától a továbbiakban is.

Szombathely ESE–ÉTV-Érdi VSE 16-33 (9-14)

Kiütéses gyõzelem

SZURKOLJUNK EGYÜTT!

2009. ÁPRILIS 25. SZOMBAT, 16 ÓRA

NB I/B-S NÕI KÉZILABDA MÉRKÕZÉS
A TREFF SPORTCENTRUMBAN

(ÉRD, PIROSKA U. 6.)

IFI MÉRKÕZÉS 18 ÓRAKOR
AZ ÉRDI NÕI KÉZILABDACSAPAT TÁMOGATÓI:

ÉTV-Érdi VSE  –  Hidrostop-Kozármisleny

ÉVSE
Kézilabda Baráti Kör

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
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www.etvkezilabda.hu                        www.erd.hu www.handballerd.hu

Õri Cecília (27-es számmal) erõteljes irányító játéka mellett hat góllal vette 
ki részét a gyõzelembõl
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Kedves László edző: 
– A lányok nagyon motiváltan, 
kevés hibával és pontosan ját-
szottak. Kívülről csodálatos 
volt látni, ahogy sakk-matt 
helyzetbe hozták ellenfelünket. 
Szebbnél szebb gólokat lőttünk 
és nagyon örülünk a győze-
lemnek.

Szombathely ESE–ÉTV-Érdi 
VSE 16-33 (9-14)
Szombathely, 200 néző
Játékvezetők: Kosztend 
Szabolcs, Pap András
Versenybíró: Somlai Sándor

Az ÉTV-Érdi VSE csapata:
MEGYES Ildikó, BÁNóCZY 
Diána 5, Lázár Szilvia 1, 
KŐRöSINÉ SIDó Krisztina 5 
(3), NÉMEtH Helga 6, ŐRI 
Cecília 6, PILMAYER Márta 5 
Csere: Richter Bernadett 
(kapus), Banczik Julianna 
2, Gálhidi Zsuzsanna, Dudás 

Csilla, török Petra 2, László 
Barbara 1

Hétméteresek: 7/3  illetve  4/3
Kiállítások: 2 illetve 10 perc
Sárga lap: 3 illetve 2.

Az ifjúsági mérkőzésen egy 
félidőnyi előnyt adtak az érdi 
fiatalok a hazaiaknak, amit a 
második félidei jó játékukkal 
már nem tudtak kiegyenlíteni, 
és így sima hazai győzelem 
született.

Szombathely ESE–Érdi VSE  
33-30 (17-12)
Gólszerzők: László Barbara 7 
(1), Csizmadia Zsuzsanna 7 
(1), Sastyin Enikő 5, Hantos 
Dorina 4, Kaczúr Kitty 4, tóth 
Lilla 2, Pallay Klára 1

Hétméteresek:  8/6 illetve 4/2
Kiállítások: 8 illetve 6 perc
Sárga lap: 2 illetve 3.

sport


