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Kedves mozzanattal kezdõdött 
a mérkõzés: Sinka László, a 
Magyar Kézilabda Szövetség 
elnöke és T. Mészáros András, 
Érd Megyei Jogú Város polgár-
mestere köszöntötte Schneck 
Rékát, az érdi kézilabdacsa-
pat fiatal kapuvédõjét abból 
az alkalomból, hogy elnyerte 
az „Év legjobb utánpótlásko-

rú strandkézilabda játékosa” 
kitüntetõ címet.

A pécsiek elleni mérkõzésen 
aztán az elsõ perctõl kezdve 
hajtottak, akartak az érdiek, de 
valahogy nehezen jöttek össze 
a támadások, a gólhelyzetek. 
Pontatlan indítások, kevés len-
dület, figyelmetlen védekezés 
jellemezte a hazaiak játékát, 

valahogy semmi nem akart sike-
rülni. Ezért aztán nem lehet cso-
dálkozni azon sem, hogy az elsõ 
harminc percben csak és kizáró-
lag egyéni akció révén szereztek 
a helyiek gólokat. Kétségtelen, 
hogy eléggé hûvös volt a terem-
ben, de a hölgyeknek sem sike-
rült megfelelõ hõfokon küzdeni, 
így alakult ki a játékrész végére 
a 15-11-es eredmény. 

A második félidõre minden-
esetre úgy vonultak ki az érdi-
ek, mintha egy másik csapatot 
mutattak volna a közönségnek. 
Mintegy tizenkét percen át valós 
tudásának megfelelõ játékot pro-
dukált az érdi csapat, és ezzel 
máris tíz gólra nõtt a különbség 
a két együttes között. Ezzel gya-
korlatilag eldõlt a meccs sorsa, 
ettõl kezdve ismét unalmasab-
bá vált a játék, az Érd különö-
sebben nem törekedett a minél 
nagyobb arányú gyõzelem 
elérésére. Végül azért így is 
tizenkét gólos lett a különbség – 
akárcsak õsszel Pécsett. Szrnka 
Hortenzia nyolc gólig jutott, és 

utolsó, hétméteresbõl szerzett 
találatával éppen száz gólnál jár 
a bajnokságban, ezzel továbbra 
is vezeti a házi góllövõlistát. 

ÉTV-Érdi VSE  – PTE-PEAC 
37-25 (15-11)
Érd, Treff Sportcentrum, 250 
nézõ 
Játékvezetõk: Alapi Ariel, 
Kovács Tamás
Versenybíró: Éles Péter
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra 1, Szrnka 
Hortenzia 8 (2), Sidó Krisztina 
3, Gálhidi Zsuzsanna 4, Balog 
Beáta 2, Õri cecilia, László 
Barbara 1, Gyetván Krisztina 
5, Pilmayer Márta 5, Pádár 
Margó 3, Németh Helga 5. 
Hétméteresek: 2/2, Kiállítások: -.

Jövõ héten nem rendeznek 
fordulót a bajnokságban, az 
ÉTV-Érdi VSE azonban pályá-
ra lép pénteken 18 órától a 
Dunaújváros NB1-es csapata 
ellen, a Batthyány Tornacsarnok 
avatásán.

Az ifjúsági csapat is gyõzött a 
PTE-PEAC fiataljai ellen, és ezzel 
továbbra is a gyõriek nyomá-
ban van. A forma meglehetõsen 
idény elejinek, a mérkõzés 
pedig közepes színvonalúnak 
volt mondható. Nagy baj persze 
nincs, hiszen a csapat végül is 
magabiztosan tartotta itthon a 
két pontot. Az elsõ félidõben a 
két átlövõ, László Barbara és 
Ambrus Noémi kiválót nyújtott, 
összesen 12 gólt szereztek, így 
jött össze az ötgólos különbség. 
A második játékrész egyenlõ 
felek küzdelmét hozta, figye-
lemre méltó esemény a sérü-
lése után pályára lépõ Hantos 
Dorina játéka volt, aki fontos 
góljaival járult hozzá a hazaiak 
gyõzelméhez. A végeredmény 
15-10-es félidõ után 29-22 lett. 
Akik ezt a gyõzelmet elérték: 
Schwarcz Barbara, Schneck Réka, 
Szendrey Sára, Kovács Kinga 1, 
Hunyadi Beatrix 1, Sastyin Enikõ 
1, Maurer Szandra, Nagy Bettina 
2, Hantos Dorina 4, Markovics 
Dorina, Tóth Lilla 1, Molnár 
Julianna, László Barbara 11 (1) 
és Ambrus Noémi 8 (1).

BATTHYÁNY TORNACSARNOK AVATÁS 
ÉTV-Érdi VSE - Dunaújvárosi NKKSE 

Február 26. péntek 18:00 
Érd, Fácán köz 2.

Sorozatban játssza felké-
szülési mérkõzéseit az Érdi 
VSE labdarugócsapata. Az 
elmúlt héten különbözõ 
erõsségû ellenfelekkel mérték 
össze tudásukat, és mindhá-
romszor gyõztesen hagyták 
el a pályát. A látottak és az 
eredmények tükrében megál-
lapítható, hogy egyre jobban 
összecsiszolódnak a csapat-
egységek. A  utóbbi három 
mérkõzésen 19-szer volt ered-
ményes az érdi gárda, míg 
ellenfeleinek mindösszesen 
háromszor sikerült mattol-
ni az érdi védelmet. Február 
végéig még további két 
mérkõzés vár a labdarúgókra, 
és ha az idõjárás nem szól 
közbe, március hatodikán 
már minden „élesben megy”: 
kezdõdnek a tavaszi forduló 
mérkõzései.

 
Budapest Honvéd U18 – Érdi 
VSE  1-6 (0 – 2 )
Érdi VSE góllövõi: Márki D. 
2, Csizmadia Z., Szauter I., 
Fröhlich R., Csorba P.

Érdi VSE - Százhalombatta 
LC 3-1 ( 2-0 )
Érdi VSE góllövõi: Fröhlich R., 
Csorba P., Kádár Zs.

A két NB III-as csapat talál-
kozóján az elsõ félidõben 
a bajnokságra tervezett 

kezdõcsapatok léptek pályára. 
A mezõnyben végig fölényben 
játszó érdiek számos helyze-
tet hagytak kihasználatlanul, 
de így is biztos vezetés mel-
lett került sor a térfélcserére. 
A második félidõben kilenc 
helyen cserélt az érdiek edzõje, 
ennek ellenére tovább tudták 
növelni elõnyüket a vendégek-
kel szemben. A battai vendég 
csapat szépítõ gólját az Érdrõl 
távozott Hegedûs Csaba sze-
rezte.

 
Érdi VSE - Ercsi 10 – 1 ( 2: 1 )
Érdi VSE góllövõi: Csorba P. 
4, Flórián Á. 3, Márki D. 2, 
Fröhlich R.

Az elsõ félidõben a vendég 
ercsiek egy nagyszerûen elta-
lált lövéssel szorossá tudták 
tenni a mérkõzést a számos 
helyzetet elszórakozó érdi-
ekkel szemben. A második 
félidõben az egyre jobban 
fáradó vendégek ellen szinte 
tetszés szerint rúgta a gólokat 
az érdi csapat, annak ellené-

re, hogy a helyzetkihasználás 
még mindig hagyott kívánniva-
lót maga után, de ez betudható 
a felkészülésbõl adódó fáradt-
ságnak. Örömteli, hogy Csorba 
mellett most már mások is 
megtalálják góllövõ cipõjüket.

   Harmat Jenõ

Nehezen indult, szokás szerint folytatódott

Tizenkét gólos gyõzelem

Sinka László, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke és T. Mészáros András, polgármester köszöntötte Schneck 
Rékát, az érdi kézilabdacsapat fiatal kapuvédõjét, az „Év legjobb utánpótláskorú strandkézilabda játékosa” 
kitüntetõ cím elnyerése alkalmából
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Szrnka Hortenzia ezúttal nyolc gólig jutott, és ezzel százra nõtt a bajnok-
ságban elért góljainak száma

Felkészülési meccsek,  

sorozatban

 Csorba Péter sokadik gólját lövi, ezúttal az ercsiek elleni, 10-1-es 
gyõzelemmel végzõdõ mérkõzésen
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