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Új edzõvel, nagy lendület-
tel, jól indult a nõi kézilab-
dacsapat hétvégi mérkõzése: 
Schneck Réka kezdett a kapu-
ban és rögtön megfogta az 
ellenfél kiváló játékosának, 
Mátyás Augusztának három 
ígéretes kísérletét, így hamar 
kialakult az 5-0-s érdi veze-
tés. Büntetõkkel lépkedtek 
közelebb a hazaiak, de közben 
azért kapták a gólokat is (4-8). 
Kimaradt néhány ziccer, Mátyás 
Auguszta elkezdett gólokat 
szerezni, és két gólra is feljöt-
tek a lelkes nagyatádiak (9-11). 
Balog Beáta azonban ezúttal 
is száguldozott, így csakhamar 
újból öt gól lett a különbség. 
Többször már nem sikerült 
felzárkózniuk a somogyiak-
nak, köszönhetõen a második 
félidõ elején mutatott érdi tel-
jesítménynek. Felgyorsult a 
játék, mindig volt üres induló 
ember, felváltva Sidó Krisztina, 
Gálhidi Zsuzsanna, Török Petra 
és Gyetván Krisztina fejezte be 
góllal az akciókat. Elszállt a 
hazaiak lelkesedése, nem is 
próbáltak már visszaérni, öt 
perc alatt eldõlt a két pont 
sorsa (15-26). 

Érdekes módon amikor 
már kevesebb izgalom volt, 

akkor lett egyre több indulat a 
pályán, felváltva állították ki a 
hazai és a vendégjátékosokat a 
játékvezetõk, akiknek túl nagy 
falatnak bizonyult ez a viszony-
lag egyszerû mérkõzés. 

Az érdi csapat jelenleg 681 
szerzett gólnál jár, így most 
40-es átlag feletti a teljesítmé-
nye. Vélhetõen ez nem marad 
így jövõ héten; nem valószínû 
ugyanis, hogy a Szekszárd 
ellen is ennyi gólt sikerül sze-
rezni. Az teljesen más talál-
kozó lesz – bár õsszel, ami-
kor kissé csikorogva ment a 
játék, mégis magabiztos érdi 
gyõzelem született ellenük. 
Ebben bízhatunk most is, 
és abban, hogy a csapat alig 
várja a találkozót és felszaba-
dultan, koncentrálva, jól kézi-
labdázva gyõz. Mindenesetre 
minden érdi torokra szükség 

lesz, hogy igazi katlan fogadja 
a szekszárdiakat, belehajszol-
va egyúttal az érdi lányokat a 
gyõzelembe.   

Nagyatádi NKK–ÉTV-Érdi 
VSE 26-42 (14-19)
Nagyatád, Városi 
Sportcsarnok, 150 nézõ 
Játékvezetõk: Salamon Gábor, 
Szakatics Alajos
Versenybíró: Markhard Zsolt
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra 4, Szrnka 
Hortenzia 4, Sidó Krisztina 3, 
Gálhidi Zsuzsanna 1, Balog 
Beáta 7 (1), Õri Cecilia 6, 
László Barbara 4, Gyetván 
Krisztina 8, Pilmayer Márta, 
Pádár Margó 5, Németh Helga.
Hétméteresek: 5/3
Kiállítások: 16 perc

Következik: ÉTV-Érdi VSE– 
UKSE Szekszárd mérkõzés, 
március 20-án, szombaton 
18 órai kezdettel a Batthyány 
Tornacsarnokban. 

Az ifjúsági csapat az elsõ fél-
időben eldöntötte a mérkõzés 
sorsát. A két együttes között 
lévõ tudáskülönbség már az 
elején megmutatkozott, és a 
folytatás is hasonlóan alakult: 
az érdiek végig vezetve, maga-
biztosan nyertek. Mindenki 
jól játszott és gólokat szerzett, 
míg az ellenfél csak elvétve 
tudott az érdi kapuba talál-
ni. Ráadásul a két kapus, 
Schwarcz Barbara és Schneck 
Réka jó napot fogott ki, így 
nagy különbség alakulhatott ki 
a csapatok között. Remélhetõen 
ebbõl a sikerbõl minél többet 
tudnak kamatoztatni és átmen-
teni a következõ, sokkal fonto-
sabb megmérettetésre, mikor 
az éremért szállnak csatába a 
szekszárdiak ellen.

Az ifjúsági csapat mérkőzésén: 
Nagyatádi NKK–ÉTV-Érdi 
VSE: 19-42 (7-22)

A gyõzelembõl Molnár 
Julianna 10, Tóth Lilla 7 góllal 
vette ki a részét.

Az ifjúságiakkal kapcsolatos 
hír, hogy a szekszárdiak kéré-
sének eleget téve, legközelebb 
március 19-én, pénteken lép-
nek pályára 17.30-as kezdettel a 
Batthyány Tornacsarnokban.

Az Érdi VSE elnöksége a Női Kézilabda 
Szakosztály vezetőségének javaslatára 
2010. március 9-i határidővel felmen-
tette Kedves Lászlót a vezetőedzői 
feladatok ellátása alól, mert a felek 
jövőbeni elképzelései nem egyeztek.
Az egyesület elnöksége a vezetőedzői 
feladatok ellátásával a szezon végéig 
Németh Helgát bízta meg.

A télies idõ megtréfálta a futbal-
listákat, sok pálya alkalmatlanná 
vált a játékra, így a Törökbálint 
is a budafoki mûfüves pályán 
fogadta az érdieket. Az elsõ 
tavaszi fordulóban mindkét 
csapat gyõzelemmel rajtolt, 
így igazi rangadóra számított a 
csapatot elkísérõ érdi szurkoló-
tábor. A mérkõzés tétjét emel-
te, hogy a mérkõzés elõtt már 
ismert volt: a táblázaton az érdi-
ek elõtt álló Újbuda és az Újpest 
B döntetlent játszott. Az azonos 
pontszámmal álló Dunaharaszti 
szintén döntetlenül mérkõzött, 
így gyõzelem esetén a második 
helyre ugorhatott a VSE.

Szeles, napsütéses idõben 
kezdõdött a mérkõzés. Az elsõ 
gólhelyzet az érdiek elõtt adó-
dott, de a hazai kapus bravúr-
ral védett. Nem kellett sokat 
várni az elsõ nagy hazai hely-
zetre sem, de ekkor meg az érdi 
kapus mutatott be egy bravúros 
hárítást. Már ekkor szembetûnõ 
volt a két csapat közti különb-
ség, amely fõleg gyorsaságban, 
akaratban és kombinatív játék-
ban mutatkozott meg. Az érdi 
vezetés is egy gyors kontrából 
született meg, a 32. percben. 
A hazai szögletet Szabó bizto-
san húzta le, az indításból Gróf 
futatta a szélen Fröhlichet, aki 
pontosan tálalt Csorba elé – és 
a labda máris a hazaiak kapujá-
ban pihent. 0-1.

A bálintiak nehezen bírták az 
érdiek által diktált iramot, így a 
hazai kapu elõtt sokszor szinte 
kispályás játékot mutatták be 
a vendégek. Egy ilyen szituá-
cióban a 45. percben Fröhlich 
megszerezte a második érdi 
találatot. 0-2. 

Szünet után nagy rohamozás-
ba kezdtek a hazaiak, de az erõ 
és a lendület hamar elfogyott 
és az történt a pályán, amit az 
érdiek akartak. A magabiztos 
védekezés mellett szellemes, 
gyors támadójátékot mutatott a 
VSE, de sajnos a helyzetek nagy 
része a játék ezen szakaszában 
kimaradt. 

A gyõzelem az 55. percben 
vált biztossá. Egy szép, gyors 
támadást követõen Szauter lõtt 
a hazai kapuba, 0-3. A bálintiak 
ekkor már csak a becsületü-
kért küzdöttek, nem is ered-

ménytelenül. A 85. percben az 
érdi kapu elõtt pattogó labdát 
Tóth fejelte az érdi kapuba, 1-3. 
Sajnos a VSE védelme ennél a 
helyzetnél egy kicsit elaludt.

A hazaiak reményét az eset-
leges felzárkózástól Cservenka 
Gergõ vette el, amikor a 91. 
percben egy kipattanó labdát 
a kapuba vágott, 1-4. Már min-
denki a mérkõzés lefújását 
várta, amikor a 93. percben a 
hazaiak szabadrúgáshoz jutot-
tak. A kapu elé belõtt labdát 
fogni akaró Szabót a kapuba 
lökték, így Csintalan zavartala-
nul juttatta a kapuba, 2-4.

A rangadó elmaradt, amit az 
érdi szurkolók nem is nagyon 
bántak. A látottak alapján akár 
nagyobb arányú is lehetett volna 
a VSE gyõzelme, amely egy per-
cig sem forgott veszélyben.

 
Törökbálint TC–Érdi VSE  
2-4 (0-2)
Budafok, 200 nézõ
Vezette: Landeszmann L.
Érdi VSE : Szabó G. – Gróf 
A., (Herczog Gy.), Jakab Á., 
Horváth L., Dukon G., (Csikesz 
P.) – Szauter I., Flórián Á., Gál 
L., Márki D., (Cservenka G.) 

– Csorba P., Fröhlich R.
Edzõ: Miskovicz Bálint
Gólszerzõk: Csorba P., Fröhlich 
R., Szauter I., Cservenka G.
Sárga lap: Horváth L.
Jók: Jakab Á., Gál L., Csorba 
P., Fröhlich R.

 
A meccs után az érdiek 

edzõje, Miskovicz Bálint boldo-
gan nyilatkozott a mérkõzésrõl:

– Teljesen megérdemelten 
gyõztünk. Nem túlzok, de 
nagyobb gólaránnyal is nyerhet-
tünk volna. Gratulálok minden 
játékosomnak, nagy szívvel és 
gyõzni akarással játszottak!

A hazaiak mestere, Miskei 
Attila érthetõen egész más han-
gulatban volt:

– Gyalázat! Hozzáállásban, 
akaratban, gyorsaságban és a 
játék minden elemében fölénk 
nõtt az Érd!

A következõ hazai mérkõzés 
március 20-án, szombaton dél-
után háromkor lesz az RKSK-
Rojik ellen az Ercsi úti sport-
pályán, majd március 27-én 
ugyancsak szombaton délután 
háromkor a Dorogi FC vendége 
lesz az érdi csapat.

 Harmat Jenõ

Nagyatádi NKK–ÉTV-Érdi VSE 26-42 (14-19)

Újabb nagy gólkülönbségû gyõzelem
Lindab Törökbálint TC–Érdi VSE 2-4 (0-2)

Második helyen az Érdi VSE  

Gyetván Krisztina nyolc góllal terhelte meg az ellenfél hálóját
A fehér mezes érdi játékosok gratulálnak Szauternek a csapat harmadik 
gólja után
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