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Úgy indult a nemzeti bajnokság elsõ osztályába 
igyekvõ érdi kézilabdázó hölgyek mérkõzése, 
hogy könnyû lesz – aztán úgy is folytatódott. A 
jobb szélen Török Petra kezdett – nem is rosszul 
– , ugyanis a derekát fájlaló Pilmayer Márta nem 
kockáztatta a játékot ezen a meccsen. 

Könnyed, 7-0-ás érdi sorozattal indult a 
mérkõzés, aztán kicsit lazult a figyelem, fel 
is jött 10-7-re az ellenfél. Ekkor kerültek a 
legközelebb a szombathelyiek a vendégekhez, 

ám hamarosan helyreállt a világ rendje, 16-8-
as érdi vezetéssel. A gyors érdi indulásokat 
egész pályás letámadással próbálták a hazai-
ak megakadályozni, ezeket azonban Gálhidi 
Zsuzsana és Gyetván Krisztina könnyen hatás-
talanította. 

A második félidõ ugyanúgy kezdõdött, mint 
az elsõ harminc perc: egyetlen gólt hoztak 
össze a szombathelyiek, eközben az érdi csa-
pat – elsõsorban indulásból – Sidó Krisztina és 
Gálhidi Zsuzsanna révén sorozatosan eredmé-
nyes volt. Hogy ne fulladjon teljesen unalomba 
a meccs, arról a jobb szélre beállt Balog Beáta 
gondoskodott:  valósággal parádézott, cunder 
gólt is lõtt, ráadásul jobb és bal kézzel is bevette 
az ellenfél kapuját. 

Sokáig úgy tûnt, hogy ha az érdiek átlépik 
a félpályát, akkor gólt is szereznek. Nincs egy 
súlycsoportban a két csapat, ez elõre tudható 
volt – becsülettel küzdöttek a hazaiak, tették 
a dolgukat, de ez ezúttal félidõnként csupán 
tíz gólra volt elegendõ. Persze aki bajnok akar 
lenni, annak természetesen minden mérkõzést 
meg kell nyerni, és az érdiek megnyerték ezt a 
mostani, szombathelyi meccset. Jövõ héten a 
Kispest látogat Érdre, az már valamivel komo-
lyabb összecsapásnak ígérkezik.

Szombathelyi ESE – ÉTV-Érdi VSE 
20-45 (10-20)
Szombathely, Egyetemi Sportcsarnok 100 nézõ 
Játékvezetõk: Natrai Norbert, Szalay Zoltán
Versenybíró: Gyuró József
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, Richter Bernadett, 
Schneck Réka, Török Petra 6, Szrnka Hortenzia 
7 (2), Sidó Krisztina 7, Gálhidi Zsuzsanna 
2, Balog Beáta 10 (1), Õri Cecília 5, László 
Barbara 2, Gyetván Krisztina 3, Pilmayer Márta
Pádár Margó 3, Németh Helga
Hétméteresek: 4/3
Kiállítások: 2 perc

Az ifjúsági csapat mérkõzésén:
Szombathelyi ESE – ÉTV-Érdi VSE:  
20-27 (10-14)

Az elsõ félidõ szoros eredményt hozott, 
Sastyin Enikõ gyors indulásai és László Barbara 
átlövései vitték a csapatot elõre (10-14). A máso-
dik félidõ 12. percétõl  – 16-18-az érdi vezetés 
mellett –  hosszú gólcsend következett, majd 
kialakult a végére a hétgólos érdi gyõzelem. És 
még egy pozitívum:  játéklehetõséget kapott 
a serdülõkorú vendégkapus, Csák Krisztina 
Csilla, aki NB I/B-s bemutatkozásaként hetest 
fogott és szép védéseket mutatott be. 

Következik április 17-én, szombaton 18 órai 
kezdettel: ÉTV-Érdi VSE–Kispesti AC K és 3S 
KFT meccs, a Batthyány Tornacsarnokban –Érd, 
Fácán köz. Az ifjúsági mérkõzés 16 órakor 
kezdõdik, ugyanitt.

Napos, bár kissé szeles időben 
kezdődött a labdarúgó-mér-
kőzés. A szokásokhoz híven 
a hazaiak azonnal nekiestek a 
vendégeknek, és már a máso-
dik percben bravúrral kellett 
védenie Fröhlich léc alá tartó 
lövését a vendég kapusnak. 
Negyedóra elteltével Csizmadia 
egyedül tört az ellenfél kapujá-
ra, de a kapus lába között elgu-
rított labda a kapufára pattant. 
A kezdeti érdi rohamok után 
kiegyenlítetté vált a játék, sőt, 
a félidő közepén a vendégek 25 
méterről elvégzett szabadrúgás-
ból egy óriási kapufát lőttek. 
Meglepően jól játszottak a sári-
sápiak. Zárt védekezés mellett 
gyors ellentámadásokat vezet-
tek és bizony a hazai kapus bra-
vúrjára is szükség volt a gólve-
szély elhárításához. Ekkor még 
úgy tûnt, hogy a dorogi kudarc 
megismétlődik, bár a hazaiak 
küzdőszellemére ezúttal nem 
lehetett panasz. Nem sokkal a 
félidő vége előtt, a 40. perc-
ben Csizmadia harcolt meg egy 
labdáért, majd az alapvonalról 
átívelt a hosszú sarokra, ahol 

Fröhlich jól érkezett és a kapufa 
mellett a hálóba helyezte a lab-
dát. 1-0.

A második félidőben mindkét 
csapat folytatta a nyílt támadó-
játékát, és a csak a két kapus 
nagyszerû védéseinek, meg a 
csatárok hibáinak volt köszön-
hető, hogy nem esett gól a ren-
des játékidőben. Hazai oldalon 
Csizmadia, Csorba majd Fröhlich 
gondoskodott arról, hogy a szur-
kolóknak az utolsó percig legyen 
miért izgulniuk. A rendes játék-
idő leteltével a mérkőzésvezető 
két perc hosszabbítást jelzett, és 
ekkor jött a csattanó. A 91. perc-
ben Fröhlich ívelt be egy sza-
badrúgást, amelyet Csorba két 
védő között felugorva a kapufa 
mellett fejelt a hálóba. 2-0.

Nehéz mérkőzésen van túl 
az érdi csapat. A mérkőzésen 
látottak egyáltalán nem tükrö-
zik a két csapat elfoglalt helyét 
a bajnoki táblázaton – a Sárisáp 
ugyanis a 13. A hazaiak tovább-
ra is őrzik a második helyet, 
így kedvező pozícióból vághat 
neki a soron következő rang-
adóknak.

Érdi VSE - Sárisáp-Sikér SE  
2-0 (1-0)
Érd, 300 néző
Vezette: Lak B. 
Érd: Szabó G. – Gróf A. ( 
Cservenka G.), Gál L., Horváth 
L., Herczog Gy.-Csizmadia Z. 
(Kádár Zs.), Szauter I., Flórián 
Á. (Csikesz P.), Márki D. 
– Csorba P., Fröhlich R.
Edző: Miskovicz Bálint
Góllövők: Fröhlich R., Csorba P.
Sárga lap: Gróf A.
Jók: Szabó G., Horváth L., 
Herczog Gy., Fröhlich R.

 A mérkőzés után a hazaiak 
edzője Miskovicz Bálint ezúttal 
nyugodtabban nyilatkozott:

– Kicsit görcsösen játszott a 
csapatom, viszont ami a leglé-
nyegesebb: hoztuk a kötelezőt 
és három ponttal gazdagodtunk. 
Vannak ilyen mérkőzések is, 
de le a kalappal a csapat előtt. 
Akaratban nálam jelesre vizs-
gáztak.

A vendégek edzője, Honti 
József nem titkolta csalódottsá-
gát:

– Meglepetést akartunk sze-
rezni és erre minden lehetősé-
günk meg is volt. A ma nyújtott 
játékunknál jobbat nem tudunk 
nyújtani. Sajnos, a ziccereket 
kihagytuk. A játékvezetők nem 
mértek azonos mércével.

 A következő fordulóban 
ismét hazai pályán lép fel az 
érdi csapat. Április 17-én szom-
baton négy órakor a dobogóért 
folyó harcban a nagy rivális, a 
Dunaharaszti MTK lesz az ellen-
fél. Egy héttel később, április 
24-én szombaton négy órakor 
Tökölön lépnek pályára az érdi-
ek, ahol visszavághatnak az őszi 
vereségért. Harmat Jenő

Március 20-én és 21-én a Bécsben jártak az Első Érdi 
Úszó Egylet versenyzői. Korosztályos versenyen sze-
repeltek, mégpedig nagyszerûen: rengeteg helyezéssel 
tértek haza.

A délutáni döntőkbe többen bekerültek, és a külön-
böző korcsoportokban a következő eredményeket értek 
el:
2001 leány: Beliczai Bóra, 1. helyezett; 2000 leány: 
Varga Hanga, 1. helyezett, Hoppál Sára 2. helyezett; 
2000 fiú: Milák Kristóf 1. helyezett, Beliczai Bence 2. 
helyezett; 1998 fiú: Tekauer Márk 1. helyezett, Kovács 
Benedek 3. helyezett, Kedves Hugó 4. helyezett; 1996 
fiú: Traum Zoltán 2. helyezett; 1995 leány: Tóth Lili 1. 
helyezett; 1994 fiú: Bujka Botond 3. helyezett.

A korosztályonkénti legeredményesebb versenyző 
címet hárman nyerték el az érdi csapatból: Beliczai Bóra 
a 2001-es, Milák Kristóf a 2000-es, Kovács Benedek pedig 
az 1998-es évjáratúak között.

A versenyzők és edzőik minden dicséretet megérde-
melnek a szép eredményekért.

Bécsben jártak az érdi úszók

Beliczai Bóra a 2001-es korosztályban a leg-
eredményesebb versenyzõ címet is elnyerte
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Küzdelmes siker   

Csorba Péter kapura tör a fehér mezes védõ kíséretében
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Szombathelyi ESE–ÉTV-Érdi VSE 20-45 (10-20)

Könnyû gyõzelem

Balog Beáta változatos, látványos dobásfajtákat 
bemutatva vette be az ellenfél kapuját, ezúttal tíz 
alkalommal.


