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Azzal a tudattal léphetett pályá-
ra október harmadikán az ÉTV-
Érdi VSE felnõtt nõi kézilabda-
együttese, hogy amennyiben 
otthon legyõzi a Szentendre 
gárdáját, újból az élre kerül-
het. A kezdõcsapatban két vál-
tozás történt az elõzõ hetihez 
képest: visszatért sérülés után 
Pádár Margó, és – mivel csa-
patkapitányunk, Megyes Ildikó 
kisebb sérüléssel bajlódott a 
héten – Kedves László úgy dön-
tött, hogy a komolyabb célok 
elérése érdekében pihenteti 
ezen a találkozón. Ahogyan az 
eddigi mérkõzéseinken, most 
sem kezdtünk túlságosan jól, 
támadásban sok hiba csúszott a 
játékunkba, míg a lelkes vendég-
csapat rendre góllal fejezte be 
támadásait. Elsõsorban Gabnai 
Melindát nem tudtuk semlegesí-
teni; a Siófokról érkezett átlövõ 
többször is eltalálta a jobb felsõ 
sarkot. Formálódó csapatunk 
Németh és Gyetván beállásával  
vált lényegesen hatékonyabbá, 
elsõsorban védekezésben. Az 
addig parádézó Gabnai lövéseit 

Németh rendszeresen lesáncolta, 
ráadásul a 20. percben, 12-13-as 
vendégvezetésnél emberelõnybe 
kerültünk, amit 4-0-al tudtunk 
le. Hiába kért idõt Gróz János, 
az ellenfél edzõje, ebben az 
idõszakban érezhetõ volt, hogy 
elkaptuk a fonalat. Az eredmé-
nyes indulásokkal Gyetván és 
Pilmayer góljai révén a félidõre 
már megnyugtató különbséggel 
(23-15) vonulhattak a lányok az 
öltözõbe. 

Aztán a második félidõ ele-
jén beállt a kapuba Schneck 
Réka, akinek sokáig úgy tûnt, 
hogy nem lehet a kapujá-
ba találni. Végül lõttek gólt a 
második félidõben is a vendé-
gek (34-16),  de ekkor a meccs 
már eldõlt. Ráadásul lélekben 
is feladták a fiatalok, Gálhidi 
többször átejtette a kapust, 
Õri és Pilmayer is hibátlanul 
fejezték be akcióikat, így eddi-
gi legnagyobb különbségû 
gyõzelmünket arattuk. 

NB I/B, 3. forduló, felnõtt
mérkõzés

ÉTV-Érdi VSE–Szentendrei 
NKE 4423 (2315)
Érd, Treff Sportcentrum, 300 
nézõ. 
Játékvezetõk: Alapi Ariel, 
Kovács Tamás.
ÉTVÉrdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra, Szrnka 
Hortenzia 5(1), Sidó Krisztina 
2, Gálhidi Zsuzsanna 4, 
Csizmadia Zsuzsa 1, Balog 
Beáta 6, Õri Cecília 6, Gyetván 
Krisztina 7, Pilmayer Márta 
9, Pádár Margó 2, Németh 
Helga 2.
Hétméteresek: 1/1, illetve 5/4.
Kiállítások: 2, illetve 6 perc.

Az érdi ifjúsági csapat tavaly 
mindkét alkalommal kika-
pott a szentendreiek hasonló 
korosztályú együttesétõl, volt 
hát miért visszavágni és bizo-
nyítani a fiataloknak. Az elsõ 
húsz perc ennek megfelelõen 
egyenlõ erõk küzdelmét hozta, 
hol egyik, hol másik csapat 
vezetett. Aztán az érdiek tud-
tak váltani és 10 perc alatt 
Hantos vezérletével 4 gólos-
ra növelték az elõnyüket (19-
15). A második félidõ elején 
ezt az elõnyt megduplázták, 
így Németh Helga az utolsó 
tíz percben lehetõséget adha-
tott mindenkinek. Dicsérhetõ a 
szélsõk teljesítménye, Ambrus 
és Hantos gólerõs játéka, vala-
mint az indulások magabiztos 
befejezése.

NB I/B, 1. forduló, ifjúsági 
mérkõzés
ÉTV-Érdi VSE–Szentendrei 
NKE 4027 (1915)
Érd, Treff Sportcentrum, 150 
nézõ. 
Játékvezetõk: Bartha Zsófia, 
LambergLiszkay Melinda.
ÉTVÉrdi VSE: Schwarcz 
Barbara, Schneck Réka, Tóth 
Nikolett, Szendrey Sára 2, 
Kovács Kinga 2, Hunyadi 
Beatrix 6, Sastyin Enikõ, 
Szakács Kamilla 2, Nagy 
Bettina 8, Hantos Dorina 4, 
Tóth Lilla 4, Molnár Julianna 
10 (2), Ambrus Noémi.
Hétméteresek 5/2, illetve 10/7.
Kiállítások 4, illetve 8 perc. 

Az elmúlt bajnokságban még az 
NB II-ben szereplõ Tököl labda-
rúgócsapata látogatott Érdre a hét 
végén. Sokan arra számítottak, 
hogy a hol meglepõ gyõzelmet 
arató (Újpest „B”), hol a váratlan 
vereséget szenvedõ (Törökbálint) 
vendégek ellen nem jelent nagy 
gondot a három pont begyûjtése 
a hazaiaknak. Talán ez járt a játé-
kosok fejében is, nem számolva 
azzal, hogy a vendégek az elmúlt 
szezonhoz képest nemhogy gyen-
gültek volna, hanem jelentõsen 
meg is erõsödtek. Elég csak Filó 
Tamásra gondolni, aki az Érd NB I/
B-s csapatában is játszott és tavaly 
még a Honvédot erõsítette, vagy 
Nagy Lászlóra, a csapat edzõjére, 
aki játékosként az Újpest és a 
válogatott kitûnõsége volt. 

A hazai csapatnál Csizmadia 
továbbra is sérült (a gipsz 
remélhetõleg a héten lekerül a 
lábáról), míg Gróf a mérkõzés 
elõtt belázasodott, így az eddig 
legbiztosabb pont, a védelem szo-
rult átszervezésre.

A mérkõzés elsõ perceiben 
meglepetésre a vendégek léptek 
fel támadólag és a középpályán 
enyhe fölényre is tettek szert. 
A hazai csapat tíz perc után kijött 
a vendégek szorításából és az elsõ 
gólhelyzetre sem kellett soká-
ig várni. A 19. percben Szauter 
lépett ki a vendég védõk közül, 
lövését a kapus lábbal védte, majd 
a szögletnél Csorba fejesét hárítot-
ta bravúrral. A kimaradt helyzet 
hamar megbosszulta magát, mert 
két perccel késõbb egy védelmi 
hibát követõen Gasparik emelt a 
kapujából kimozduló Szabó felett 
az üres kapuba: 0-1. Nagy küz-
delem folyt a pályán, a hazaiak 
többet támadtak, de támadása-

ikból hiányzott az átütõ erõ, sõt 
egy újabb hibából a vendégek 
növelték az elõnyüket. A 35. perc-
ben Flórián vesztette el a labdát 
a vendégek térfelén, a kontrából 
Törõcsik („Táncolj, Törõ” fia) 
Váradit indította, aki a kapuba 
lõtt: 0-2. A 45. percben végre 
megszületett a várva várt hazai 
gól. Nagy középre gurított lab-
dáját Szauter lõtte a kapuba: 1-2. 
A gól reményt adott arra, hogy a 
második félidõben javuló játék-
kal magunk javára fordítsuk az 
eredményt.

Hazai rohamokkal indult a 
második félidõ, fölényünket Nagy 
kapufája is jelezte, de ezzel el is 
lõtte a puskaporát a csapat. Az 
54. percben szöglet után Mojzer 
fejelt az érdi kapuba: 1-3. Itt 
már elúszni látszott a veretlensé-
günk megõrzése is, bár még volt 
lehetõségünk, hogy visszajöjjünk 
a mérkõzésbe, de Flórián beadását 
Csorba két méterrõl az üres kapu 
fölé fejelte. A mérkõzés további 
részében a hazai kapusnak kellett 
több bravúrt bemutatnia, hogy 
ne csúfos vereséggel zárjuk a 
mérkõzést. Hogy ez mégse így 
legyen, arról Horváth László gon-
doskodott, aki egy szögletnél tel-
jesen érthetetlenül kézzel ütött a 
labdába. Második sárga lap, kiál-
lítás és 11-es lett a következmé-
nye. A büntetõt Ábel rúgta a léc 
alá, így lett 1-4, azaz: egy súlyos 
vereségbe futott bele hazai pályán 
az érdi gárda. A vendég Tököl 
egységes, jó csapat benyomását 
keltette, míg a hazai együttes az 
eddigi leggyengébb teljesítményét 
nyújtotta. A következõ fordulóban 
lényegesen jobb játékra lesz szük-
ség az egyre jobb eredményeket 
elérõ Újbuda ellen. 

Ezzel a vereséggel – a kevesebb 
rúgott gól miatt – a Móri SE mögé, 
a táblázat második helyére csúsz-
tunk vissza. 

 
Érdi VSE –Tököl VSK 14 (12)
Érd, 200 nézõ.
Vezette: Lak Balázs. 
Érdi VSE: Szabó G. – Kádár 
Zs. (Cservenka G.), Jakab Á., 
Horváth L., Gál L. (Dukon G.) 
– Hegedûs Cs. (Herczog Gy.), 
Flórián Á., Nagy A., Márki D. 
– Szauter I., Csorba P.
Edzõ: Miskovicz Bálint.
Góllövõ: Szauter István.
Sárga lap: Szauter I., Horváth L.
Piros lap: Horváth L.
Jók: Nagy A., Szauter I.

A tököli edzõ, Nagy László 
érthetõen elégedett volt a meccset 
követõen:

– A mérkõzésen nyújtott telje-
sítmény alapján teljesen megérde-
melten nyertünk ilyen arányban 
is. Bár az ellenfélnek is adtunk 
néhány lehetõséget, amibõl csak 
egyet tudtak kihasználni.

Az érdiek mestere, Miskovicz 
Bálint szerint megérdemelten 
vitte el a Tököl a három pontot.

– Dekoncentráltan és pon-
tatlanul játszottunk. Egy csatát 
elvesztettünk, de még messze a 
vége. Hamar el kell felejteni ezt a 
mérkõzést és az elõzõ fordulók-
ban mutatott játékot kell ismét 
elérnünk.

A következõ fordulóban, októ-
ber 10-én, szombaton délután 
három órakor az Újbuda vendé-
geként lépünk fel a Sportmaxban, 
majd október 17-én, szombaton 
délután fél háromkor hazai pályán 
a Csepel SC lesz a vendégünk.

   Harmat Jenõ

ÉTV-Érdi VSE–Szentendrei NKE 44-23 (23-15)

Újra a tabella élén

Pilmayer Márta kilenc góllal járult hozzá a nagyarányú gyõzelemhez

Érdi VSE–Tököl VSK 1-4 (1-2)
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