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Szombaton délután hazai 
pályán fogadta az ÉTV-
Érdi VSE kézilabdacsapata a 
HIDROSTOP Kozármisleny 
együttesét. A Szombathelyen 
mutatott sziporkázó játékot és 
nagyarányú győzelmet követő-
en valamire hasonlóra számított 
az érdi szurkolótábor a Baranya 
megyeiek ellen is, és a csapat is 
szerette volna elkápráztatni a 
közönséget.

A parádé azonban ezúttal 
elmaradt, és az összecsapás 
alacsony színvonalú játékot 
hozott. A mérkőzést az Érd 
kezdte jobban, a hatodik perc-
ben már 4-0-ra vezettek a mie-
ink, a vendég gárda pedig csak 
a kilencedik percben szerezte 
meg első gólját. A mislenyiek 
csak nehezen tudták átvereked-
ni magukat a mienk védőfalán, 
és Richter Bernadett is hatásos 
munkát végzett a kapuban. Az 
első játékrész felénél meglép-
tünk hat góllal, és 16-11-es érdi 
vezetésnél fújta le a játékvezetői 
kettős az első harminc percet.

A második félidőben sokáig 
tartotta magát a kozármislenyi 
alakulat. Állandósulni látszott a 
3-4 gólos különbség, így igazán 
kiengedni nem volt lehetősége 
a mieinknek. Továbbra is kivá-
lóan védett Richter Bernadett, 
aki az ellenfélnek megítélt négy 
hétméteres büntetőből hár-
mat hárított. A második félidő 
derekán még mindig csak 3 gól 
volt az előnyünk, de az utol-
só 10 perc az Érdnek sikerült 
jobban. Bánóczy Diánának, 
Sidó Krisztinának és Németh 
Helgának köszönhetően a 49. 
percben 23-17-re vezettünk, öt 

perccel a vége előtt pedig már 
kilenc gól volt a különbség. 
A találkozó végére már az ered-
ményen is megmutatkoztak az 
erőviszonyok, és nyilvánvalóvá 
vált a két csapat közötti különb-
ség. 

A két bajnoki pontot tehát 
nem túl jó játékkal, de sikerült 
itthon tartani. Ismét bebizo-
nyosodott, hogy egy gyengébb 
képességű csapat ellen mindig 
nehezebb jól játszani. 

Kedves László edző:
– A csapat a biztos győzelem 
tudatában nem vette eléggé 
komolyan a mérkőzést, és nem 
nyújtott jó játékot. Átvették az 
ellenfél stílusát, és nem tudtak 
saját tempójukban kézilabdáz-
ni. A mérkőzés hajrája azonban 
végleg eldöntötte a mérkőzés 
sorsát, bár a győzelem az első 
perctől kezdve nem volt kétsé-
ges. A 2 pontnak természetesen 
nagyon örülök, hasonló mérkő-
zésre számítok a VKL SE Győr 
elleni találkozón is. 

Az említett összecsapásra 
május 2-án szombaton kerül 
sor Győrben. Az ÉTV-Érdi 
VSE továbbra is őrzi negyedik 
helyét.

ÉTV-Érdi VSE–HIDROSTOP 
Kozármisleny 31-22 (16-11)
Érd, Treff sportcentrum, 200 
néző
Játékvezetők: Csörgő László, 
Vitális Gábor
Versenybíró: Vákár Tamás 
Csaba
 
Az ÉTV-Érdi VSE csapata:
Kőrösiné Sidó Krisztina 6 (2), 

Gálhidi Zsuzsanna 3, Richter 
Bernadett (kapus), Pilmayer 
Márta 5, Banczik Julianna 3, 
Őri Cecília, Németh Helga 8
Csere: Megyes Ildikó (kapus), 
Török Petra 1, Schneck Dóra, 
László Barbara 2 (1), Bánóczy 
Diána 3, Dudás Csilla, Lázár 
Szilvia
 
Hétméteresek: 6/3 illetve 4/1
Kiállítások: 0 illetve 1
Sárga lap: 2 illetve 3 

 Sz. R. N.

Magas színvonalú, izgalmas 
találkozót láthattak azok a 
nézők, akik maradtak az ifjúsá-
giak mérkőzésén is. Különösen 
azért jelentős a győzelem, mert 
Németh Helga tanítványai most 
bizonyították be; mennyit fej-
lődtek az elmúlt hónapokban. 
A siklósi sportiskola kézilabda 
tagozatos diákjai októberben 
még 13 gólos vereséget mér-
tek az érdi fiatalokra, ám most 
László Barbara, Csizmadia 
Zsuzsa és a betegségéből fel-
épült Schneck Dóra vezetésével 
elégtételt vehettek ifistáink.

Az érdi csapat rögtön a meccs 
elején vezetést szerzett, de 
három gólnál nagyobbra nem 
tudta növelni előnyét. Igazi 
izgalmakat a 19. perc hozott, 
amikor egy perc leforgása alatt 
három gólt szereztek az mis-
lenyi fiatalok, és magukhoz 
ragadták a vezetést. Az érdi-
ek azonban nem adták fel, és 
László Barbara utolsó percbe-
li két góljának köszönhetően 
ismételten nálunk volt az előny. 
A Mislenynek egy időntúli hét-
méteres büntetőnek köszönhe-

ÉTV-Érdi VSE–HIDROSTOP Kozármisleny 31-22 (16-11)

Magabiztos gyõzelem

Három egymás utáni vereség 
után verhető ellenfél várt a 
hazai labdarúgó csapatra a hét 
végén. Ez még akkor is igaz, 
ha a vendégek az idegenben 
játszott mérkőzések alapján 
a legtöbb pontot szerezték a 
csoportban – igaz, a helye-
zések alapján közvetlenül az 
érdi csapat után következtek. 
A mérkőzés tétje az volt: ha a 
vendégek győznek, megelőzik 
a táblázaton a vendéglátókat.

Az első félidő ritkán látható 
alacsony színvonalú, esemény-
telen, értékelhetetlen játékot 
hozott. Mi sem jellemzi job-
ban a történteket, mint hogy 
a hazai csapat egyáltalán nem 
lőtt kapura az első 45 percben, 
míg a vendégek csak egy alka-
lommal: a félidő utolsó percé-
ben kísérleteztek lövéssel, de 
az is a kapu fölé szállt.

A második félidőben élén-
kebb lett a játék, elsősorban a 
hazaiaknak köszönhetően, de 
így is az első kapura lövésre az 
51. percig kellett várni, ekkor 
Károlyi gólhelyzetben lőtt a 
kapu mellé. Továbbra is az 
érdiek maradtak támadásban, 
előbb Flórián szabadrúgását 
bravúrral tolta léc fölé a vendé-
gek kapusa, majd ismét Flórián 
következett, 16 méterről elvég-
zett szabadrúgása a kapufán 

csattant. Fölényben játszott a 
hazai csapat, de sajnos a hely-
zetek – csakúgy, mint az elmúlt 
hetekben – rendre kimaradtak, 
és várható volt: aki itt gólt sze-
rez, a mérkőzést is megnyeri. 

A vendégek célja egyértel-
műen a vereség elkerülése volt, 
alig-alig jutottak át a félpályán, 
kapura pedig egyáltalán nem 
voltak veszélyesek. Ezért is volt 
váratlan a 83. percben szerzett 
találatuk. A hazai védők hatá-
rozatlanságának köszönhető-
en jobb oldali támadás futott 
a pályán. A vendégek csatára 
az alapvonalról átívelt a hos-
szú oldalra, a labda átszállt a 
hazai védők felett, így a hosszú 
oldalon érkező vendég csatár 
senkitől sem zavartatva fejelte 
a hosszú sarokba. A hazaiak 
hiába próbálkoztak az egyen-
lítéssel a hátralévő percekben, 
erőtlen kísérletük nem járt 
eredménnyel. Sőt, egy felesle-
ges durva szabálytalanság után 
a játékvezető Horváth Lászlót 
kiállította. Ezzel az egyetlen 
kapura tartó fejessel a vendé-
gek a győzelmet is megszerez-
ték, míg a hazaiak a egymás 
utáni negyedik vereségüket 
szenvedték el.

 
Edzői nyilatkozatok:
Ifj. Novák Ferenc (Érd)

A helyzeteinket most sem tud-
tuk kihasználni, és ez már a 
második mérkőzés, melyet a 
védelem kihagyása után az 
utolsó percekben veszítünk 
el. A mai meccsen a helyzet-
kihasználás mellett középpá-
lyán is nagyon gyengék vol-
tunk, így nem lehet mérkőzést 
nyerni. Ellenfeleink már nem 
újoncként tekintenek ránk. 
Sokkal többet kell a pályán a 
győzelemért tenni.
Tóth Ákos (Algyő): 
A meccs előtt tartottunk a 
hazai csapattól, így elsősor-
ban a védekezésre helyeztük 
a hangsúlyt. Döntetlen szagú 
mérkőzésen mi voltunk a sze-
rencsésebbek, és ezzel sikerült 
a három pontot elvinni.

 
Érdi VSE–Algyő SK 0-1 (0-0)
Érd, 200 néző
Vezette: Susánszki P.
 
Érdi: Szabó – Nagy G., Horváth 
L., Jakab, Kocsis – Csizmadia 
(Bokor), Gál L. Herczog), 
Flórián, Gál K. (Hajdu) 
– Hegedüs, Károlyi R.
Edző: ifj. Novák Ferenc
Jó: Flórián Á. 
Kiállítva: Horváth L.

Jövő héten a kieső helyen 
álló Kiskunfélegyházára láto-
gat az érdi gárda, így a látottak 
alapján ez a mérkőzés sem ígér-
kezik könnyűnek. A következő 
hazai mérkőzésen, május 9-én, 
szombaton délután öt órai kez-
dettel az Újbuda SC lesz az érdi 
csapat ellenfele.

   Harmat Jenő

Érdi VSE–Algyõ SK 0-1 (0-0)

Fájó vereség

tően sikerült az egyenlítés, így 
15-15-ös döntetlennel ért véget 
az első játékrész.

 A szünetben mindkét edző-
nek sikerült tovább növelni csa-
pata harci kedvét, így a máso-
dik félidő is izgalmasan kezdő-
dött. Az első tíz percben fej-fej 
mellett haladtak a csapatok, a 
negyvenedik percig döntetlen-
re állt a meccs. Ekkor azon-
ban Hantos Dorina másolta le 
László Barbara első félidei telje-
sítményét, és szerzett egy perc 
leforgása alatt három gólt, így 
ismét sikerült ellépnünk ellen-
felünktől. Az elszánt mislenyiek 
nem adták fel, érzelmileg túlfű-
tött edzőjük még a játékveze-
tőkkel is összeveszett, aminek 
egy sárga lapos figyelmeztetés 
és egy kétperces büntetés lett 
az eredménye. Varga Csabával 
ellentétben Németh Helga és 
csapata megőrizte nyugalmát, 
és nagyfokú profizmusról téve 
tanúbizonyságot az ötvenedik 

percre már négygólosra növelték 
előnyüket. Az utolsó két percet 
állva tapsolta végig a közönség, 
hiszen Csizmadia Zsuzsának 
köszönhetően hat góllal húztak 
el a hazai kedvencek. Az utol-
só perceket a kozármislenyiek 
húzták meg jobban, ám a sors 
visszaadta, amit egy félidővel 
korábban elvett. A vendégcsapat 
játékosa, Sztárai Eszter durva 
szabálytalansága után megkap-
ta harmadik sárgalapos figyel-
meztetését, és ennek jutalmát, 
a piros lapot is. A hétméteres 
büntető elvégzésére már csak a 

rendes játékidőn túl volt lehető-
sége Csizmadia Zsuzsának, aki 
beállította a 33-28-as végered-
ményt. 

ÉTV-Érdi VSE–HIDROSTOP 
Kozármisleny 33-28 (15-15)
Gólszerzők:
Hantos Dorina 4, Sastyin Enikő 
1, Schneck Dóra 9, Csizmadia 
Zsuzsa 9 (2), Tóth Lilla 2, 
László Barbara 8 (3)
Hétméteresek: 7/5, illetve 9/7
Kiállítások: 3, illetve 5
Sárga lap: 2, illetve 2
Piros lap: 0, illetve 1

Kiváló teljesítményt nyújtott a kapuban Richter Bernadett (12‑es számmal, 
piros mezben)


