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Két szép átlövés góllal indítottak 
női kézilabdacsapat mérkőzésén 
a vendégek, de az érdi csapat 
hamar átvette a vezetést (5-4), 
igaz, az első negyedóra végén 
még csak két góllal sikerült 
elmenni (10-8). Ahogyan ősszel 
Pesten, a Kőér utcában, most is 
jól kezdett a vendégek kapusa, 
de ahogy a csapat, az ő lendü-
lete is hamarosan alábbhagyott. 
Ha kiléptek az átlövőkre a piros-
feketék, rendszerint nagyon 
üresen hagyták Õri Cecíliát, 
aki ezúttal is jó napot fogott ki 
és most már hazai közönség 
előtt is bizonyította rendkívüli 
képességeit. Hiába jött vendég-
időkérés, ez a Kispestet zavarta 
meg jobban. Megyes Ildikó kivá-
ló formában védett, ha kellett 
kiütötte, ha kellett kispárgázta 
a labdát. A nagyobb sebesség és 
a lerohanások révén magabiztos 
előnyre tettek szert az érdi höl-
gyek (17-10). 

A második félidőben jobban, 
erőszakosabban védekezett a 
fővárosi csapat, így nem vál-
tozott jelentősen a különbség. 
A játékrész derekán aztán a kis-
pestiek sorozatos hibáit rendre 
góllal büntették a hazaiak, így 
csakhamar 14 gólosra duzzadt 
az érdi előny (34-18). A lényegi 
kérdések eldőltek; Pádár Margó 
folytatta remek tavaszi szerep-
lését, Pilmayer Márta jól játszva 
tért vissza, Balog Beáta pedig 
ma is elkápráztatta a közönsé-
get egy cunder góllal. 

Csupán két győzelem szük-
séges az Érd bajnoki címé-
hez. Folytatás szombaton 

Marcaliban, majd május 2-án 
vasárnap hazai pályán a VKL 
SE ellen.

ÉTV-Érdi VSE – Kispesti AC K 
és 3S Kft 37–23 (21-13)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
400 néző 
Játékvezetők: Bacs József, Bán 
Tamás
Versenybíró: Babiczky Tibor
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra 1, Szrnka 
Hortenzia 4, Sidó Krisztina 
2, Gálhidi Zsuzsanna 5(1), 
Balog Beáta 5(1), Õri Cecília 
8, László Barbara 1, Gyetván 
Krisztina 4, Pilmayer Márta 5, 
Pádár Margó 5, Németh Helga.
Hétméteresek: 1/1
Kiállítások: 4 perc

Az ifjúsági csapat mérkőzésén:
ÉTV-Érdi VSE – Kispesti AC K 
és 3S Kft: 26-16 (16-8)

Kilenc percig fej-fej mellett 
haladtak a csapatok, a követke-
ző tíz perc azonban már az érdi-
ek jó játékát hozta, el is húztak 
nyolc góllal. Ezt követően mind-
két oldalon estek gólok, így ala-
kult ki a félidei 16-8. A második 
félidő kicsit álmosan kezdődött, 
az első öt percben nem is esett 
gól. Kiegyenlítettebb lett a játék, 
az utolsó negyedórában az érdi 
kapus, Csák Krisztina csupán 
három gólt engedett az ellenfél-
nek, még hetest is hárított, így 
a végére tíz gól lett a két csapat 
között a különbség. Folytatás a 
jövő héten Marcaliban.

Kellemes futballidõben, tavaszi 
rekord nézõszám várta a labda-
rúgó csapatokat Érden a forduló 
rangadóján. A mérkõzés tétje 
a táblázat második helye volt: 
hazai gyõzelem esetén az Érd 
megerõsíti pozícióját, míg ven-
dég gyõzelem esetén helycsere 
következik be a táblázaton. A 
nézõk jobb kiszolgálásáról és a 
hangulat fokozásáról a Spáten 
által telepített hangtechnika 
gondoskodott, így hosszú idõ 
után ismét lehetõség volt a 
szurkolók megfelelõ tájékozta-
tására.

A mérkõzés elõtt egyperces 
csenddel adóztak a résztvevõk 
a lengyel repülõgép-szerencsét-
lenség áldozatai emlékének. 

Óvatosan kezdett mind a 
két csapat. A vendégek négy 
védõvel, öt középpályással és 
csak egy csatárral játszottak, 
míg a hazaiak felállásában nem 
volt változás. A 20. percig kel-
lett várni az elsõ kapura lövé-
sig, amelyet Fröhlich küldött 
kapura, de a vendégkapus biz-
tosan védett. A hazaiak hiába 
végeztek el számos szögletet 
és kapu elõtti szabadrúgást, a 
magas vendégvédõk rendre biz-
tosan hárítottak. Már úgy lát-
szott, gól nélkül ér véget az elsõ 

félidõ, amikor a hazai védelem 
nagy hibáját kihasználva  a 41. 
percben Szemán megszerezte a 
vezetõ gólt a vendégcsapat javá-
ra, 0-1. A gól megzavarta a hazai 
csapatot és egy perccel késõbb 
az érdiek kapusának bravúrja 
kellett, hogy ne változzon az 
eredmény.

A félidõben egyik edzõ sem 
cserélt, de sajnos a mérkõzés 
ugyanabban a mederben folyt 
tovább, mint az elsõ félidõben. 
Erõtlen hazai próbálkozások, 
biztos lábakon álló vendég- 
védelem, gyors kontrákkal. Ez 
a taktika a vendégek oldaláról 
tökéletesen bevált, miután az 
52. percben Dabasi senkitõl 
sem zavartatva 18 méterrõl 
nagy gólt lõtt a jobb felsõ sarok-
ba, 0-2. Az érdi csapat indisz-
ponált játékát mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy a második 
félidõben csak egyszer lõttek 
kapura, ekkor Csorba lövése a 
kapufát találta el. Hiába cserélt 
a hazai edzõ és szervezte át a 
csapatot, sajnos, a játék képe 
nem változott.

A mérkõzés krónikájához tar-
tozik, hogy Horváth L. és Gróf A. 
begyûjtötte ötödik sárga lapját, 
így a Tököl elleni mérkõzésen 
egyikük sem léphet pályára. 

Második alkalommal, és immár 
két korcsoport részvételével ren-
dezte meg az ÉTV-Érdi VSE április 
másodikán lánycsapatok számá-
ra a Húsvét kupa küzdelmeit: az 
1997-98-as – gyermek II. – és az 
1999-es – gyerek III. – korosztály-

nak. Délelőtt a nagyobbak küz-
delmei folytak, a Csepeli KSE, 
a Szigetszentmiklósi NKSE,  a 
XVII. Lakóhelyi SE és az ÉTV-
Érdi VSE részvételével.

Eredmények: ÉTV-Érdi 
VSE –Csepeli KSE 22-6; Sziget-

Tizennégy gólos gyõzelem

Közel a bajnoki cím

Õri Cecília kiváló formában játszott, nyolc góllal terhelte meg az ellenfél 
hálóját

Érdi VSE - Dunaharaszti MTK  0-2 (0-1)

Vereség a rangadón

Érdi VSE - Dunaharaszti MTK 
0-2 (0-1)
Érd, 400 nézõ 
Vezette: Demeter M.
Érdi VSE: Szabó G. - Szauter I., 
Jakab Á., Horváth L., Herczog 
Gy. - Csizmadia Z. (Gróf A.), 
Flórián Á. (Megyeri R.), Gál L., 
Márki D. (Dukon G.) - Csorba P., 
Fröhlich R. 
Edzõ: Miskovicz Bálint
Jók: Szabó G., Szauter I., 
Herczog Gy.
Sárga lap: Jakab Á., Horváth L., 
Csizmadia Z., Gróf A.

Az érdiek edzõje, Miskovicz 
Bálint elkeseredetten nyilatko-
zott a mérkõzés után:

– Formán kívül játszott a csa-
pat. Egy-két ember nem érez-
te át ennek a mérkõzésnek a 
jelentõségét. Nagyon sokat vesz-
tettünk ezzel a mérkõzéssel. 
Mindenféleképpen nagyon gyor-

san el kell felejtenünk, mert még 
hét igen kemény meccs vár ránk.

Króner Péternek, a DMTK mes-
terének öröme nem volt véletlen 
a mérkõzés után:

– Az elmúlt öt évben minden 
szinten találkoztunk az Érddel, 
és nagy rangadókat vívtunk egy-
mással. Így is készültünk a mai 
mérkõzésre. A játékosok átérez-
ték a mérkõzés tétjét és így is 
álltak hozzá. A meccs elõtt elége-
dett lettem volna a döntetlennel 
a jól szereplõ hazaiak ellen. A 
rutinosabb játékosaink ma jól ját-
szottak és megérdemelten nyer-
tük meg a találkozót.

A következõ fordulóban, ápri-
lis 24-én szombaton négy órakor 
a Tököl SK lesz az érdiek ellenfe-
le idegenben, majd egy hét szü-
net után, május 8-án szombaton 
fél ötkor az Újbuda TC lesz a 
vendég.

 Harmat Jenõ

Kupagyõztes fiatalok szentmiklósi NKSE–XVII. 
Lakóhelyi SE 21-9; XVII. Lakóhelyi 
SE–Csepeli KSE 4-27; Csepeli KSE–
Szigetszentmiklósi NKSE 23-12; 
ÉTV-Érdi VSE–Szigetszentmiklósi 
NKSE 33-6; XVII. Lakóhelyi SE–
ÉTV-Érdi VSE 0-25.

Kiélezett küzdelmekre számí-
tottunk, de meglepetésre idén 
sikerült a csepeliek és a sziget-
szentmiklósiak felett is fölényes 
győzelmet aratni. A lányok ügye-
sen alkalmazták az edzésen elsa-
játított technikai és taktikai ele-
meket, jól és pontosan játszottak. 
Minden játékos kapott játéklehe-
tőséget, amellyel élni is tudott.

A sorrend: 1. ÉTV-Érdi VSE 6 
pont; 2. Csepel KSE 4 pont; 3. 
Szigetszentmiklósi NKSE 2 pont; 
4. XVII. Lakóhelyi SE 0 pont.

Délután a kisebb korcsoport 
küzdelmei folytak, a Csepeli 
KSE, a Szigetszentmiklósi NKSE, 
a Dömsödi KC és az ÉTV-Érdi 
VSE csapatainak részvételével. Itt 

már sokkal kiélezettebb küzdel-
mek folytak; szoros mérkőzésen 
sikerült legyőzni a dömsödieket. 
Ez a győzelem azért is értékes volt 
az érdiek számára, mert az Adidas 
bajnokság Régió döntőjében egy-
gólos vereséget szenvedtek tőlük. 
A Csepellel a Budapest-bajnokság-
ban is együtt szerepelt Érd, két 
héttel korábban vert helyzetből 
sikerült megfordítania ellenük a 
mérkőzést. Ezért érthető volt az 
öröm, hogy most is érdi győzelem-
mel végződött a mérkőzés.

Eredmények: ÉTV-Érdi VSE–
Csepeli KSE 13-8; Szigetszent-
miklósi NKSE–Dömsödi KC 5-16; 
Dömsödi KC–Csepeli KSE 10-13; 
Csepeli KSE–Szigetszentmiklósi 
NKSE 14-5; ÉTV-Érdi VSE– 
Szigetszentmiklósi NKSE 26-2; 
Dömsödi KC–ÉTV-Érdi VSE 7-8

A végső sorrend: 1. ÉTV-Érdi 
VSE 6 pont; 2. Csepeli KSE 4 
pont; 3. Dömsödi KC 2 pont; 4. 
Szigetszentmiklósi NKSE 0 pont

A fehér mezes hazai csapat nem tudott megbirkózni a jól záró vendégvédelemmel
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A „kicsik” az 1999-ben és utána születettek csapata


