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Nem sok csapat akad a nõi kézi-
labda NB1/B Nyugati csoport-
jának mezõnyében, amelyet az 
érdiek eddig minden alkalommal 

le tudtak gyõzni – a VKL SE Gyõr 
egy ilyen csapat. Két bajnoki 
mérkõzésen is Érd bizonyult 
jobbnak, ráadásul egy barátsá-

Az elmúlt hét végén két hely-
színen versenyeztek az érdi 
birkózók: a BVSC sporttelepén 
a Serdülõ Országos Bajnokság 
döntõin, Újhartyánban pedig a 
Hartyán Kupa diák- és gyerek-
versenyen vettek részt. A két 
versenyrõl egy arany, három 
ezüst, öt bronz és hat ötödik 
helyezéssel tértek haza.

November 14-én, szombaton 
került sor a BVSC csarnokában 
a serdülõ kötöttfogású Országos 
Bajnokság döntõire. Sajnos, az 
elõzõ heti rossz szériánk tovább 
folytatódott, és az influenza 
itthon marasztalta az indulá-
si jogot szerzett versenyzõink 
egyharmadát, Sárosi János is a 

Tisztelt Szülõk!
Örömmel értesítjük, hogy 2009. 
november közepétõl az Érd, Szent 
László tér 1. szám alatt megnyíló tan-
uszodában úszásoktatás indul gyere-
kek részére. Várjuk szeretettel óvodás 
és általános iskolás gyerekek jelentke-
zését délutáni foglalkozásainkra, hogy 
helyben megismerhessék a víz és az 
úszás élményét. 

Célunk, hogy kedvezõ áron, magasan képzett szakoktatóink 
révén, személyre szabott kezdõ és haladó csoportos rendszer-
ben szakszerûen és biztonságosan tanulhassák meg gyerme-
keink a különbözõ úszásformákat az egyik legegészségesebb 
sportágban. 

A szolgáltatás alkalmankénti ára 1000 Ft/fõ, mely tartalmazza 
a csoportos foglalkozás árát, valamint az uszodai belépõt is. 
Csoportok részére kedvezményes szállítást is biztosítunk.

Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszó reménységgel 
fog Érd városa is gazdagodni és sokan érzik majd magukénak 
gyermekeink közül ezt a helyben rendelkezésre álló egészséges 
mozgásformát.

Munkatársunk, Fülöp Henriett várja jelentkezését vagy 
érdeklõdését a 06-20/221-5502-es telefonszámon.
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Mindkét érdi csapat 
magabiztosan nyert

gos mérkõzésen az idény kez-
dete elõtt megsemmisítõ vere-
ségbe szaladtak bele a nyugat-
magyarországiak, saját pályáju-
kon. Bajnokin tehát harmadszor 
próbálkozhatott a kisebbik gyõri 
alakulat.

Ami viszont gond, az az érdi 
együttest elöntõ sérüléshullám: 
a fél csapat kidõlt, többek között 
Megyes Ildikó, Richter Bernadett, 
Sidó Krisztina, Õri Cecília, 
Pilmayer Márta, Balog Beáta és 
Gyetván Krisztina is betegséggel 
küszködött a hét folyamán. 

A sérülésektõl és betegségek-
tõl tizedelve készült tehát a csa-
pat. A mérkõzés elején mindkét 
oldalon akadtak gondok a véde-
kezéssel, így potyogtak a gólok 
az elsõ játékrészben, hiába 
vezettek az érdiek többször is 
három góllal, az elsõ játékrész 
végén akár egyenlíthetett is 
volna a Gyõr. Az érdi szélsõk 
remekeltek, az elsõ félidõben 
Török Petra, majd a helyére beál-
ló Pilmayer Márta is szinte nem 
tudott hibázni. A második félidõ 
az Érd számára kissé lidérce-
sen indult, össze is jött a gyõri 
egyenlítés, amitõl észhez kaptak 
az érdi lányok és öt perc alatt 
megléptek öt góllal. Az ötvene-
dik percben már tíz gól volt az 
elõny. Szrnka Hortenzia újra tíz 
gólig jutott. 

VKL SE Gyõr – ÉTV-Érdi VSE  
33-43 (16-17)
Magvassy Mihály sportcsarnok 
Gyõr, 200 nézõ 
Játékvezetõk: Kóbor András, 
Tasnádi László
Versenybíró: Vaday Gábor
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra 3, Szrnka 

Szrnka Hortenzia ismét tíz gólig jutott

Bronzos 
birkózó hétvége

Hortenzia 10 (4), Sidó Krisztina 
3, Gálhidi Zsuzsanna 3, Balog 
Beáta 8, Õri Cecília 4, László 
Barbara, Gyetván Krisztina 3, 
Pilmayer Márta 6 (1), Pádár 
Margó 3, Németh Helga.
Hétméteresek: 8/7, illetve 6/5.
Kiállítások: 6 perc, illetve 2 perc.

Jövõ héten Érden, hazai 
közönségétõl búcsúzik õszre a 
csapat, december 5-én, szom-
baton, délután hat órakor, a 
HIDROSTOP-Kozármis leny 
ellen.

Zsinórban ötödik meccsüket 
nyerték meg az ifjúságiak. A nagy 
csatákat megélt csarnokban 
csaptak össze a második gyõri 
csapat, a VKL SE fiataljaival. 
A félidei vezetést Schwarcz 
Barbara teljesítménye nagyban 
meghatározta, mellette László 
Barbara irányítói munkája és 
gólerõs játéka volt kiemelkedõ. 
A második félidõben az újonnan 
igazolt Maurer Szandra minden 
megilletõdöttség nélkül mutat-
kozott be. Az õ átlövés góljai-
val és Markovics Dorina beállós 
játékával nõtt jelentõsre a két 
csapat közötti gólkülönbség a 
mérkõzés végére.  

Az ifjúsági mérkõzésen:
VKL SE Gyõr – ÉTV-Érdi VSE: 
27-36 (13-16)

László Barbara az ifjúsági meccsen 
nemcsak jól irányított, hanem 
gólerõs is volt

betegágyból felkelve próbálta 
megszerezni a bajnoki címet. 
Ezeken a gondokon felül egyéb 
taktikai és felelõtlenségi hibák 
is nagyban csökkentették ered-
ményességünket.

A 38 kg-ban Bárkányi Sanyi 
téves szabályértelmezése miatt 
szorult le a dobogóról és vég-
zett az ötödik helyen. Kosik 
Boldizsárt 59 kg-ban a verseny 
helyszínén befejezett felelõtlen 
súlyrendezése ütötte el a dobo-
gó tetejétõl, s így õ is ötödik 
lett. A 66 kg-os Sárosi János 
– egyhetes ágyban fekvés után 
– fizikailag nem bírta feltörni 
az elõdöntõben ellenfele passzív 
védekezését, s így országos baj-
noki bronzérmet szerzett. A 78 
kg-ban Prim Martin a mérkõzés 
vége elõtt hat másodperccel 
– egy kihagyott pillanat után 
– kapott ki. Boros Laci 85 kg-ban 
egy gyerekes hibát elkövetve egy 
„húzás” áldozata lett, így õ is a 
bronzéremnek örülhetett.

November 15-én, vasárnap 
Újhartyán tornacsarnokában 
került megrendezésre a kétszáz 
fõt felvonultató Hartyán Kupa 
birkózóverseny diák II. és gye-
rek korcsoportokban.

A diákok között induló mind-
két érdi birkózónk dobogón vég-
zett: 26 kg-ban Váncza István 
1. helyezést, 55 kg-ban Szondy 
Gergely 3. helyezést ért el.

Gyerek II. korcsoportban 23 kg 
Magyar György 2., Nedvig Máté 
és Pálinkás Gergõ egyaránt 5. 
helyen, 35 kg Riecsánszky Rómeó 
3. helyen végzett. 

Gyerek I. korcsoportban 25 kg 
Zsigrai Péter 2., Pénzes Ádám 3., 
Berta Mike 5., 30 kg-ban Horváth 
Máté 5., 55 kg-ban Tamás Patrik 
2. helyen végzett.

Elöl Bárkányi Sándor, hátsó sor balról jobbra: Kosik Boldizsár, Prim 
Martin, Sárosi János, Boros László és Tar Mihály edzõ

sport

A  nátha következtében fellépő krónikus orrfolyás, arcüreg gyulladás 
és fülproblémák kezelésére szolgál az általunk alkalmazott Proetz-féle 

vákuumos orrmosás gyermekek és felnőttek részére.
A kezelések során az orrba csepegtetett sós folyadék segítségével átmossuk 
az orr –és arcüreg eltömített járatait megszüntetve ezzel a nátha összes tünetét.
Címünk: 2030 Érd, Szabadság tér 9.
Rendelési idő: Hétfő, Szerda, Péntek: 15.00 órától 17.30-ig
Bejelentkezni és tájékoztatást kérni az alábbi telefonszámon lehet: (20) 595 1206
Egyéb rendelési hely: 2071 Páty, Árpád utca 61. Kedd: 8.00 -10.00 óráig.

Nem folyik gyermeke
orra többet, 
ha az ORR-ŐR Manó 
a kicsi orra őre!


