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Két veretlen NB I/B osztályú 
nõi kézilabdacsapat találkozott 
vasárnap este Érden. Az ezút-
tal kulcsjátékosait nélkülözõ 
Gyõri AUDI ETO KC II. együt-
tesét fogadta az ÉTV-Érdi VSE. 
Most látszott csak igazán, hogy 
mennyire nagy szüksége van 
a csapatnak és a városnak is 
a Batthyány tornacsarnok 
mielõbbi elkészültére; minden 
eddiginél többen biztatták a 
csapatot.

Rangadóhoz méltóan kezd-
tek az érdiek, kezdetben nem 
is annyira a helyzetbe kerülés-
sel, inkább azok értékesítésé-
vel akadtak gondok. A gyõriek 
kapujában Oguntoye Viktória 
az elsõ negyedórában kimagas-
ló teljesítménnyel vétette észre 
magát, amihez Megyes Ildikó 
is fel tudott nõni, így a félidõ 
derekán még csak 5-2-t muta-
tott az eredményjelzõ. Az elsõ 
játékrészben végig vezetett az 
Érd, többször 3 góllal is meg-

lépett a vendégektõl, de a Gyõr 
valahogy mindig tudott újítani. 
Hibák csúsztak a befejezések-
be, ezért szorosan alakult az 
elsõ félidõ, csupán két gól volt a 
különbség forduláskor (12-10).

A második játékrészben aztán 
álomszerûen kezdtek az érdi-
ek: a szinte öltözõben maradt 
gyõriekkel szemben 10 perc 
alatt elintézték a találkozó vég-
kimenetelét (19-13). Az elõzõ, a 
szekszárdi mérkõzéssel szem-
ben a gyõriek nem küzdöttek 
a legvégéig, föladták lelkileg a 
találkozót, rendre a támadóidõ 
végéig támadtak és elvétve sze-
reztek gólt, az Érd pedig még 
emberhátrányban is ziccereket 
tudott teremteni. Nyolc perc-
cel a vége elõtt már tízgólos 
különbség alakult ki (27-17), 
majd az utolsó öt percben vas-
taps kíséretében fejezõdött be 
a mérkõzés (32-20). A végig 
lelkes közönség a lefújás után 
még percekig felállva, tapssal 
köszönte meg a lányoknak a 
kiváló teljesítményt. 

ÉTV-Érdi VSE–Gyõri AUDI 
ETO KC II. 32-20 (12-10)
Érd, Treff Sportcentrum, 400 
nézõ
Játékvezetõk: Kopornyik Zsolt, 
Kovács Péter
Versenybíró: Hegyesi Zoltán
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck Réka, 
Török Petra, Szrnka Hortenzia 
9(4), Sidó Krisztina, Gálhidi 
Zsuzsanna 1, Csizmadia Zsuzsa, 
Balog Beáta 4, Õri Cecília 8, 
Gyetván Krisztina 5, Pilmayer 

Márta 1, Pádár Margó 1, Németh 
Helga 3.
Hétméteresek 5/4, illetve 3/3.
Kiállítások 8, illetve 6 perc.

Jelenleg tehát egyedüli-
ként a mezõnyben, továbbra 
is hibátlanul áll az ÉTV-Érdi 
VSE. A csapatot követik egy-egy 
vereséggel többen is: a Kispest, 
a Vasas és az utóbbi két forduló-
ban éppen az érdiek ellen botló 
Szekszárd, illetve Gyõr II. 

Nagy kérdés, hogy ezek után 
ki tudja megállítani az õsszel 
remeklõ érdieket. Elsõként 
jövõ hét szombaton a Vasas-
ASI-nak nyílik erre lehetõsége, 
miközben a csoport rangadóját 
Gyõrben vívják majd, ahol a 
Szekszárd vendégszerepel.

 
Eddigi legnagyobb különb-

ségû vereségébe futott bele ifjú-
sági csapatunk.

ÉTV-Érdi VSE–Gyõri AUDI 
ETO KC II: 25-38 (5-23)
A mieink túlságosan tisztelték 
az ellenfelet, ami lebénította 
az elsõ félidõben a csapatot. 
Második félidõre feljavult a 
játékunk és ezt a 30 percet 
20-15-re megnyerték az érdi-
ek, de ez is csak némi fel-
zárkózásra volt elegendõ. Új 
játékosunk, a Ferencvárosból 
érkezett Markovics Dorina jó 
játékkal mutatkozott be, sok 
sikert kívánunk neki érdi szí-
nekben. 

Reméljük, tanulnak hibáikból 
és a jövõben nem szenvednek 
ilyen arányú vereségeket. 

Tavaly még a Duna csoport-
ban találkozott egymással a 
budafoki és az érdi labdarúgó-
csapat. Annak ellenére, hogy a 
budafoki gárda elõbbre végzett 
a táblázaton, mint az érdiek, 
az egymás elleni meccseket 
mégis a vendég Érdi VSE nyerte 
meg. A szombati találkozónak 
is az érdiek voltak az esélye-
sei, még akkor is, hogy ha az 
utolsó néhány forduló nem a 
várt jó eredményt hozta. Ahogy 
azonban a jó szériáknak is egy-
szer vége szakad, így általában 
a rossznak is, és ebben bízva 
szépszámú hazai szurkológárda 
kísérte el a csapatot Budafokra, 
ahol a tavalyihoz képest 
jelentõsen meggyengült, és a 
táblázat utolsó helyén tanyázó 
vendégek vártak rájuk.

Az elsõ percek kiegyenlített 
játékot hoztak. Hamar létszám-
fölénybe került az érdi csapat: a 
12. percben Havlik páros lábbal 
rácsúszott Márki lábára, mire 
a játékvezetõ habozás nélkül 
kiállította a hazai játékost. Ettõl 
kezdve csak egy csapat volt a 
pályán. A hazaiak csak a védeke-
zéssel törõdtek, míg a vendégek 
sorra alakították ki helyzeteiket 
és csak idõ kérdése volt, mikor 
törik meg a jég. Az elsõ gólra a 
26. percig kellett várni. Ekkor 
Márki szögletét Nagy fejelte a 
hálóba: 0-1. Továbbra is hatal-
mas fölényben játszottak az 
érdiek, és a hazaiak csak kapu-
suk kitûnõ teljesítményének 

köszönhették, hogy mindössze 
egygólos hátránnyal vonultak az 
öltözõbe a félidõ végén.

A második félidõben aztán 
megindult a gólgyártás. A 49. 
percben Horváth alig fejelte 
fölé Márki szögletét, egy perc-
cel késõbb azonban Csorba a 
szintén Márki által elvégzett 
szögletet közelrõl a kapuba 
lõtte: 0-2. Nem kellett sokat 
várni az újabb gólra. Az 55. 
percben Csorba nagyszerû 
keresztlabdája Márkihoz került, 
aki egy lövõcsellel elfektette a 
védõjét, majd a kapuba lõtt: 0-3. 
A csapatok ezután sem tettek le 
a góllövésrõl, ezt jelzi egy-egy 
kapufa mindkét oldalon. Ezt 
követõen ismét rákapcsoltak a 
vendég érdiek és a 73. percben 
Csorba mattolta a hazai kapust 
és ezzel megszerezte máso-
dik, csapata negyedik gólját: 
0-4. Ezzel még nem ért véget 
a vendégek gólgyártása. A 85. 
percben Kádárt egy gyönyörû 
cselsorozat végén szabálytala-
nul akasztották a 16-oson belül. 
A megítélt büntetõt Flórián 
értékesítette: 0-5. A végén még 
Szauter lõtt egy kapufát, de a 
mérkõzés eredménye már nem 
változott.

A gólarány nem tükrözi hûen 
a két csapat közötti különb-
séget: nagyobb arányban is 
nyerhettünk volna, ha a hazai-
ak kapusa nem véd ilyen jó 
formában. A mérkõzés elején 
kiosztott jogos piros lap után a 

budafokiak erejüket leginkább 
a védekezésre és a minél kisebb 
arányú vereség elérésére fordí-
tották – nem sok sikerrel.

 
Budafok LC–Érdi VSE 
0-5 (0-1)
Budafok, 150 nézõ
Vezette: Miráki G.
Érd: Szabó G. – Gróf A. (Kádár 
Zs.), Jakab Á., Horváth L., 
Gál L. (Dukon G.) – Szauter I., 
Flórián Á., Nagy A., Márki D. 
– Hegedûs Cs. (Cservenka G.), 
Csorba P.
Edzõ: Miskovicz Bálint
Góllövõk: Csorba P. 2, Nagy A., 
Márki D., Flórián
Sárga lap: Nagy A.
Jók: Nagy A., Márki D., Csorba P.

 
Az érdiek edzõje, Miskovicz 

Bálint szerint az elsõ félidõben 
még akadozott a gépezet.

– A második félidõben azon-
ban már egy elég jól játszó Érdet 
láthattunk. Remélem, ezzel a 
gyõzelemmel megindulunk fel-
felé és a tervezett célt teljesíte-
ni tudjuk. Szeretném kiemel-
ni a fiatal játékvezetõi hármas 
kitûnõ teljesítményét.

A 11. fordulóban, november 
7-én, szombaton fél kettõkor 
a Zsámbék csapatát fogadjuk 
hazai pályán, majd a 12. fordu-
lóban, november 15-én, vasár-
nap 11 órakor a bajnokság egyik 
nagy esélyeséhez, az Újpest II. 
csapatához látogatunk.

  Harmat Jenõ

ÉTV-Érdi VSE–Gyõri AUDI ETO KC II. 32-20 (12-10)

Rangadót nyertünk 

telt ház elõtt

Budafoki LC–Érdi VSE 0-5 (0-1)

Javuló játékkal
végre gyõzelem

Õri Cecília kiváló teljesítménnyel 
járult hozzá a gyõzelemhez

A Kós Károly Szakképző Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet

matematika–informatika szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő. A munkavégzés helye: 2030 Érd, Ercsi út 8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Matematika  és informatika tantárgyak tanítása szakiskolában és szakközépiskolában. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: Egyetem, matematika–informatika szak.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget igazoló okirat másolata, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A  pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 31.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Ercsi út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 24/2009., valamint a munkakör megnevezé-
sét: Matematika–informatika szakos középiskolai tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal honlapja


