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Mint előző lapszámunkban 
beszámoltunk róla: az ÉTV-Érdi 
VSE női kézilabdacsapata a múlt 
héten vereséget szenvedett, így 
az utolsó fordulóban dőlt el – ráa-
dásul az érdiek részvétele nélkül, 
a többiek eredményeitől függően 
–, hogy hányadik helyen végez.

Nos – a Veszprém Arénában 
ezer néző előtt a Veszprém 
Beton KC 28-23-ra legyőzte a 
Siófok gárdáját, ezzel bronzér-
mesek lettek az érdi lányok. A 
hazaiak, bár korántsem nyújtot-
ták tudásuk legjavát, sportsze-
rűen játszottak, és végig vezetve 

győztek. Az érdiek közül töb-
ben a helyszínen izgulták végig 
az ő sorsukról is döntő találko-
zót. Így például láthatták, hogy 
mindkét csapat sokat foglalkoz-
tatta beállósait és szélsőit, de 
míg a veszprémiek könyörtele-
nül ki is használták a helyzete-
iket, a Balaton-partiak még a jó 
néhányszor megítélt hétmétere-
sek kínálta lehetőségekkel sem 
mindig tudtak élni. Szünetre ez 
ötgólos hazai előnyt eredménye-
zett. A vendégcsapat becsülettel 
küzdött a második félidőben is, 
de erejéből csak arra futotta, 
hogy időnként háromgólosra 
csökkentse a hátrányát. 

A Veszprémnek gratulálunk, 
és sikeres szereplést kívánunk 
nekik jövőre az első osztályban. 
Az érdi lányok nyakában pedig 
ott csilloghat a bronzérem, 
hiszen alaposan megküzdöttek 
érte: újoncként, két régóta felju-
tásra vágyakozó csapatot meg-
előzve szerezték meg az előkelő 
3. helyet!

Az LV International Kft., a Select 
labdák hivatalos magyarországi 
forgalmazója és az ÉTV-Érdi 
VSE egyéves reklámszerződést 
kötött, amelynek értelmében a 
2009/2010-es bajnokságban az 
érdiek kizárólag az általuk for-
galmazott Select labdákat hasz-
nálják. 

Az együttműködést a Pol-
gármesteri Hivatalban tartott 
sajtótájékoztatón Veisz László 
cégvezető és Tekauer Norbert 
szakosztály elnök jelentette be. 
A szerződést mindkét fél köl-
csönösen előnyösnek tekinti, s 
remélik, hogy a következő évi 
együttműködés csak a kezdete 
egy hosszú távú kapcsolatnak. 
A megállapodás jelentőségét mi 
sem bizonyítja jobban, mint az 
a tény, hogy olyan nemzetközi 
sikereket is elért csapatok egész 
sorához csatlakozhatott az érdi 
alakulat, mint például az MKB 
Veszprém, a Pick Szeged, a Győri 
Audi ETO KC, a Ferencváros, a 
Dunaferr vagy a Debrecen. Az 
1947-ben alakult és mára világ-
szerte elismert dán labdagyártó 
cég az innovációt és a kiváló 

minőséget méltán tartja legfőbb 
erényeinek. A pekingi olimpián 
és a legutóbbi világbajnokságo-
kon szereplők után tehát a követ-
kező szezonban az érdi lányok is 
a Select labdáit használják majd.

– Ez az első olyan alkalom az 
ÉTV-Érdi VSE életében, amikor 
egy támogatói szerződést sajtó-
nyilvánosság előtt kötünk meg 
– mondta Tekauer Norbert a 
megállapodás aláírását követő-
en. – Nemrégen, mintegy két és 
fél éve indult el egy megújulási 

folyamat az érdi női kézilabdá-
ban, azzal a céllal, hogy a lehető 
legmagasabb szintre próbáljuk 
eljuttatni a csapatot. Ennek első 
lépése az volt, hogy feljutot-
tunk az NB I/B-be, a most befe-
jeződött bajnokságban pedig 
dobogón, a harmadik helyen 
végzett a csapat. Óriási fejlő-
désen ment keresztül mind a 
felnőttcsapat, mind az utánpót-
lás felépítése. Ezzel összefüg-
gésben próbálunk olyan támo-
gatókat szerezni, akik hosszú 

Pest megyei csapatok találkozó-
jára került sor a hét végén. Míg 
azonban a monori labdarúgó-
csapat a biztos bennmaradásért 
küzd, addig a hazaiak a gyen-
gébb tavaszi eredményeket sze-
rették volna feledtetni.

– A sok nehézség ellenére is 
úgy érzem, kezd összeková-
csolódni a csapat. Remélem, a 
hét végén a két héttel ezelőt-
ti arcunkat mutatjuk, és ismét 
megérezzük a győzelem ízét 
– nyilatkozta Versits Zsolt edző 
a mérkőzés előtt.

A vendégek kezdték a játé-
kot, de a hazai csapat hamar 
átvette a mérkőzés irányítását. 
Bár a labdát az érdiek birtokol-
ták többet, mezőnyfölényt nem 
tudtak kiharcolni. A küzdelem 
főleg a mezőnyben folyt, a 
kapuk egyáltalán  nem forog-
tak veszélyben. Mindkét csa-
pat elsősorban a biztonságot 
helyezte előtérbe, és kerülték a 
kockázatos megoldásokat. 

A második félidőben megle-
petésre a monoriak léptek fel 
támadólag, és a hazai kapus 
hibája után kis híján a vezetést 
is megszerezték. A vendégek 
ráéreztek arra, hogy akár a mér-
kőzést is megnyerhetik a mérsé-
kelt teljesítményt nyújtó érdiek-
kel szemben, egyre bátrabban 
támadtak, sőt, gólhelyzetekig 
is eljutottak. A félidő közepé-
ig kellett várni, míg a hazaiak 
észbe kaptak, és úgy kezdtek 
játszani, ahogy az egész mér-
kőzésen is elvárható lett volna. 
Sorra vezették veszélyes táma-
dásaikat és alakították ki hely-
zeteiket. Csizmadia egyedül 

eldönthette volna a mérkőzést, 
de hol a kapufa, hol a vendé-
gek kapusa hárított bravúrral. 
A hazai szurkolók már abban 
reménykedtek, hogy hasonlóan, 
mint Újbuda ellen, az utolsó 
percekben megszerezzük a győ-
zelmet. Sajnos, ez nem követke-
zett be, sőt a mérkőzés legna-
gyobb helyzete a vendégek előtt 
adódott az utolsó percekben, de 
szerencsénkre nem tudták gólra 
váltani.

A két eltiltott játékosát nélkü-
löző – Horváth L., Gál L. – hazai 
csapat továbbra is őrzi a helyét 
a középmezőnyben. 

A múlt héten Izsákon 
Marcinkovics P., most Hujber I. 
személyében saját nevelésű játé-
kosok mutatkoztak be a felnőtt-
csapatban. További pályafutá-
sukhoz sok sikert kívánunk.

 
Edzői nyilatkozatok:
Versits Zsolt (Érd):
– Gratulálok a csapatnak. 

A múlt hetihez képest jelentős 
volt a javulás mind a játékban, 
mind a hozzáállásban. Viszont 
hiányérzetem van, elhullajtot-
tunk két pontot. A helyzetek 
alapján több góllal is nyerhet-
tünk volna.

Varga Károly (Monor):
– Előrejátékban kevesebbet 

nyújtottunk az elmúlt hetekhez 
képest. Bár itt is, ott is volt 
meccslabda, véleményem sze-
rint igazságos döntetlen szüle-
tett.
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Érd, 150 néző
Vezette:Wittmann J.

Érd: Szabó G. – Herczog 
Gy., Nagy G., Jakab Á., Gál 
K. – Megyeri R., Kádár Zs. 
– Csizmadia Z., Flórián Á., 
Hegedűs Cs. – Sárdi G.  
(Hujber I.)
Edző: Versits Zsolt
Monor: Szűcs L. – Simon Zs., 
Kinder L., Csáki N., Csikós F. 
Szluka J.) – Payeta P.,Bokros S., 
Kajli Z. (Farkas N.), Bán Zs. 
– Maka S.(Michel V.), Csőke I.
Edző: Varga Károly
Jók: Jakab Á., Nagy G., 
Megyeri R., Hegedűs Cs.

 
A következő két forduló-

ban idegenben lép pályára 
az érdi csapat. Május 31-én 
Hódmezővásárhelyen, június 
6-án pedig Gyulán  vendéges-
kedünk. A záró, 30. fordulóban, 
június 14-én vasárnap öt órakor 
az Orosháza FC lesz a vendé-
günk. Harmat Jenő

Megvan a harmadik hely!

A csapat üdvözli a közönséget a Szekszárd elleni mérkõzés után

távon a csapat mellett tudnak 
állni, illetve akiknek reklám- 
és marketingértéket jelent az 
együttműködés. Az egyik ilyen 
alkalom, és remélhetően csak az 
első a mai megállapodás-aláírás, 
amely példaértékű lehet a többi 
támogatói szerződés megköté-
sének szempontjából is. Nagyon 
örülök, hogy idáig eljutottunk, 
és reméljük, hogy jó párszor 
fogunk még ilyen események-
ről a sajtó számára is hírt adni. 
A mostani megállapodás tehát 
arról szól, hogy az érdi felnőtt-
csapat egyelőre egy egyéves 
szerződést köt, ennek alapján 

Select labdákat használ edzése-
ken, meccseken egyaránt, és a 
cég az általa forgalmazott többi 
termékből is jelentős árenged-
ményt ad. Abban is reményke-
dünk, hogy ez a szerződés példa 
értékű lesz a több lehetséges 
támogató számára is.

Veisz László, az LV Inter-
national cégvezetője ezt is 
elárulta, hogy személyes kötő-
dése van Érdhez.

– Jórészt ezért magam is folya-
matosan figyelemmel követtem 
a kézilabdacsapat szereplését 
most az NB I/B-ben és már 
korábban is. Most láttam elérke-

zettnek az időt, hogy egy meg-
állapodást kössünk, és nagyon 
remélem, hogy ez csak az első 
állomása lesz az együttműkö-
désnek. Az érdiekkel együtt én 
is bízom abban, hogy az NB I/B 
csak egy ideiglenes állomás. Mi 
az NB I-ben használt labdával 
tudunk és próbálunk segíteni, 
hogy a következő évadban ezzel 
semmiképp ne lehessen prob-
léma. Remélem, hogy jövőre 
szerződést tudunk hosszabbí-
tani, és ki tudjuk terjeszteni 
az együttműködést nemcsak a 
felnőttcsapatra, hanem az után-
pótlásra is.

A labdán nem fog múlni…

Kedves László edzõ, Tekauer Norbert szakosztályelnök és Veisz László 
cégvezetõ a szerzõdés aláírásakor
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Huszonöt percnyi fölény kevés volt  

Hegedûs Csaba volt a csapat  
egyik legjobbja
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Két hónap már lement az idénybõl
Tizenkét másodosztályú és kilenc 
harmadosztályú csapattal elindult 
a hazai amerikaifutball-szezon.
Az elsõ két hónap bõven hozott 
meglepetéseket. Ilyen például a 
Budapest Wolves 2-es csapatá-
nak gyenge kezdése a harmad-
osztályban. Az Újbuda Rebels és 
a Budapest Titans 2-es csapata 
a várakozásoknak megfelelõ tel-
jesítményt nyújt. A Jászberény 
Wolverines elsõként vívta ki a 
rájátszásba jutás jogát, míg a 
Szombathely Crushers és a 
Budapest Grizzlies vereségekkel 
kezdték a szezont.

Ami a másodosztályt illeti: a 
Keleti 1-es csoportban a Debrecen 
Gladiators és a Szolnok Soldiers 
már biztos továbbjutó, míg az 
Eger Heroes számára ezúttal sem 
jött el a kiugrás ideje. A másik 
Keleti trióban a Dunaújváros 

Gorillaz két idegenbeli sikerével 
szinte biztosan csoportelső. Az 
Újpest Bulldogs csoportmásodik-
ként továbbjutott. 

Nyugaton a tavaly döntõs Zala 
Predators uralja az 1-es csopor-
tot, sem a Pécs Gringos, sem a 
Budapest Cowboys 2 nem tudja 
felvenni velük a versenyt, a ket-
tes Cowboys-keretnek igencsak 
magas szint még a másodosztály. 
A másik Nyugati csoport hozza 
talán a legkiegyensúlyozottabb 
küzdelmet, itt a Nagykanizsa 
Demons, a Veszprém Wildfires 
és a Kaposvár Golden Fox har-
col egymással. A kaposváriak 
ugyan kicsit álmosan kezdtek, 
de a három csapat közül bár-
melyik továbbjuthat, így nincs 
lefutott mérkõzés.

A bajnokság korábbi mérkõ-
zéseirõl összefoglalókat és 

a folytatásról információkat a 
www.mafl.hu internetes oldalon 
találnak. Koroknai Gergely

Történelmi nemzetközi mérkõzést 
játszanak Gyõrben


