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Az érdi női kézilabdacsapat 
nem nyert még Marcaliban, így 
tudták a lányok, hogy nehéz 
mérkőzésre számíthatnak. 
Sokáig küzdelmes volt a talál-
kozó, sokszor az érdiek lövései 
ziccerben is az ellenfél kapusát 
találták el, és csak a kapufákon 
múlott, hogy nem vezetett az 
ellenfél – merthogy ők meg 
leginkább azt vették célba. 
Mindkét csapat sok hibával 
játszott, de Megyes Ildikó indí-
tásai és Pilmayer Márta befeje-

zései révén jó utolsó öt percet 
produkált az érdi együttes. 

A második félidőben már 
sokkal lendületesebben ját-
szottak a csapatok, sokáig nem 
változott jelentősen a különb-
ség (16-24). Aztán úgy tûnt, 
Gyetván Krisztinával szemben 
nem találták a védekezés kul-
csát, menetrend szerint érke-
zett az üres helyekre, és álta-
lában góllal fejezte be a táma-
dásokat. Balog Beátát kellően 
felpiszkálhatta két kihagyott 
helyzete, mert ezután lehe-
tetlen szögből is betalált. Az 
utolsó öt perc ismét az Érdé 
volt, nyolc dobott góljukra csu-
pán egy találattal válaszoltak a 
hazaiak. 

Marcali VSZSE – ÉTV-Érdi 
VSE 22-39 (10-17)
Marcali Városi Sportcsarnok, 
200 néző 
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária

Versenybíró: Bohár László
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra 2, Szrnka 
Hortenzia 3, Sidó Krisztina 
2, Gálhidi Zsuzsanna, Balog 
Beáta 8 (3), Õri Cecília 3, 
László Barbara 3, Gyetván 
Krisztina 8, Pilmayer Márta 4, 
Pádár Margó 6, Németh Helga
Hétméteresek: 3/3
Kiállítások: 6 perc

Ezzel a győzelemmel a 
lányok a bajnoki cím kézzel-
fogható közelségébe kerültek, 
még hazai pályán kell két váll-
ra fektetni a VKL SE Győr csa-
patát. 

Az ifjúsági csapat mérkőzésén: 

Marcali VSZSE – ÉTV-Érdi 
VSE 23-37 (12-19)

Tíz perc után már 8-5-re az 
Érd vezetett, aztán érthetetlen 
módon tíz percig nem lőttek 
gólt, és fordított az ellenfél. 
A 24. percben 12-12-re állt a 
meccs, de ezután csak érdi 
találatot láthatott a közönség 
a félidő hátralevő részében, 
amivel magabiztos előny szü-
letett: 12-19. A második játék-
rész legnagyobb változása, 
hogy beállt Maurer Szandra, 
akinek betörései és átlövései 
rendre gólokat eredményeztek. 
A félidő közepén jött még egy 
8-0-s sorozat (18-33), amivel 
végleg megnyugtatta a csapat a 
szurkolókat, és Németh Helgát. 
Pályára léphetett két serdülő-
korú játékos: Szendrey Sára 
góllal, Csák Krisztina védé-
sekkel járult hozzá az újabb 
sikerhez. 

 Május másodikán, vasárnap 
ÉTV-Érdi VSE - VKL SE Győr 
mérkőzés lesz délután hatkor, 
előtte pedig négy órától az ifjú-
ságiak mérkőznek. Helyszín: 
Batthyány Tornacsarnok – Érd, 
Fácán köz

A tabella állása 
a felnõtteknél:
1.  ÉTV-Érdi VSE  45 p. 
2. Gyõri Audi ETO KC II.  41 p. 
3. UKSE Szekszárd  38 p. 

az ifjúságiaknál:
1. Gyõri Audi ETO KC II.  45 p..
2. ÉTV-Érdi VSE  36 p. 
3. UKSE Szekszárd  33 p. 

Nem a legjobb előjelek mel-
lett készültek az érdi labdarú-
gók a tököli vendégszereplésre. 
Horváth L. és Gróf A. sárga lapok 
miatt nem léphetett pályára, míg 
Márki, Cservenka és Flórián 
sérülések miatt volt kénytelen 
kihagyni a mérkőzést. Pedig volt 
miért visszavágni a néhány éve 
még NB II-es vendéglátóknak, 
hiszen ősszel hazai pályán az 
érdiek az egyetlen vereséget (1-
4) a tőlük szenvedték el. 

A mérkőzés érdi rohamokkal 
kezdődött: a vendéglátók nem 
tudtak mit kezdeni a sokat futó 
és a labdát többet birtokló ven-
dégekkel. Támadásaikba több 
hiba is becsúszott, lehetőséget 
adva az érdi védők közbelé-
pésére. Helyzetek is a vendé-
gek előtt adódtak. Csorba előbb 
kapu fölé fejelt, majd lövését 
védte bravúrral a hazaiak kapu-
sa. A tököli játékosok még 
helyzetig sem jutottak el, sőt, 
a félidő vége előtt Jakab elől az 
utolsó pillanatban tudták csak a 
kapujukat felszabadítani.

A második félidőben nagyobb 
erőket mozgósított a hazai csa-
pat, így kiegyenlítettebb lett a 
játék. Az érdi játékosok tovább-
ra is az első félidőben mutatott 
sok futással igyekeztek zavart 
kelteni az ellenfél soraiban. 
Élvezetesebb lett a mérkőzés és 
mindkét kapusnak lehetősége 
volt bravúrok bemutatására. Az 
első nagy helyzet a hazaiak előtt 
adódott, de Szauter az utolsó pil-
lanatban bravúrral szerelt. Már 
úgy látszott, gól nélkül ér véget 
a mérkőzés, amikor is a hazaiak 
a 78. percben labdát veszítettek 
a saját térfelükön. A megszerzett 
labdával Fröhlich tört a 16-oson 
belülre és a rövid sarokba lőtte a 
labdát. Ezzel lett 0-1. A tököliek 
utolsó erejüket összeszedve har-
coltak, hogy legalább az egyik 
pontot megmentsék, így védel-
mük kinyílt, és nem sok hiány-
zott ahhoz, hogy az érdi csapat 
akár növelje is az előnyét.

Tököl SK – Érdi VSE 0-1 (0-0)
Tököl, 100 néző
Vezette: Tamási P.
Érdi VSE: Szabó G. – Szauter 
I., Jakab Á., Gál L., Dukon 

Marcali VSZSE – ÉTV-Érdi VSE 22-39 (10-17)

Kétszer öt perc 
is elegendõ volt 

Tököl SK–Érdi VSE   0-1 (0-0)

Bravúros gyõzelem

Gyetván Krisztina nyolc góllal járult hozzá a csapat sikeréhez

Gólöröm az érdi kispadnál
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Focitoborzó
Az Érdi VSE Labdarugó Szakosztálya

toborzót hirdet valamennyi korosztályban fiúk részére

Érdeklődni lehet korosztályok szerint:
1995/96-ban születettek Molnár László tel.: 06-30-249-1959
1997/98/99-ben születettek Versits Zsolt tel.: 06-20-394-0467
2000/01/02-ben születettek Horváth László tel.: 06-30-627-6607 
edzőnél

Ovifoci
Érdeklődni lehet:
2003/04/05-ben születetteknek  Molnár Imre edzőnél,  tel.: 06-20-919-5126
illetve az Érdi VSE telefonszámán: 23-365-649 

Jelentkezés: 
az ÉVSE sportpályán Ercsi út 34.  hétfőtől-péntekig 16 és 18 óra között.

G. – Csizmadia Z., Kádár Zs., 
Megyeri R., Fröhlich R., Csikesz 
P. – Csorba P.
Edző: Miskovicz Bálint
Góllövő: Fröhlich R.
Jók: Szauter I., Megyeri R. ( a 
mezőny legjobbja), Fröhlich R.
Sárga lap: Szabó G., Csorba P., 
Gál L.

 
Az érdiek edzője, Miskovicz 

Bálint felszabadultan nyilatko-
zott a mérkőzés után:

– Azt hiszem az igazi arcát 
mutatta meg most az érdi csa-
pat. Minden játékosom maxi-
málisan betartotta, amit kértem. 
Küzdeni tudásból és akaratból 
csillagos 5-ösre vizsgáztak. Ami 
a múlt héten elment, abból most 

valami visszajött. Továbbra is 
ezzel a tûzzel kell menni.

A tököliek edzője, Nagy 
László így értékelte a látottakat:

– Gratulálok az Érdnek, hogy 
kihasználta a hibánkat. Rossz 
felfogásban és körülményesen 
játszottunk. Nem tudtunk hely-
zeteket kialakítani. Kevés volt a 
mozgás, a labdákat csak felível-
gettük. A mai mérkőzésen saj-
nos csak ennyi volt bennünk.

Egy hét szünet után a követ-
kező fordulóban, május nyol-
cadikán szombaton fél ötkor az 
Újbuda TC csapata jön Érdre, 
majd május 15-én, szombaton 
öt órakor a Csepel FC ellen ide-
genben kell felvenni a harcot.

  Harmat Jenő


