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A női kézilabda NB I/B Nyugati 
csoportjában  a  2009/2010‑es 
bajnoki  idényben  bajnok  az 
ÉTV‑Érdi VSE! Ezt tulajdonkép‑
pen már az idény elejétől tudta 
mindenki  –  de  mégis,  annyi 
minden  közbejöhetett  volna… 
Azt  is  már  elkönyvelte  min‑
denki, hogy az érdiek a legfőbb 
várományosai  az  aranyérem‑
nek. Így ha nem is meglepő, de 
mindenesetre  felemelő  volt  az 
utolsó  néhány  perc  vastapsa, 
amellyel  percekig  ünnepelte  a 
közönség  a  lányokat  a  mér‑
kőzés  lefújása után. Valamikor 
szeptemberben  a  Nagykanizsa 
legyőzésével az első helyre állt 
a  csapat  a  bajnoki  tabellán, 
és  ez  azóta  olyannyira  állan‑
dósult,  hogy  most  már  végig 
nem is lehet másképp. Amikor 
Szekszárdon  győztek  a  lányok 
idegenben,  és  magabiztosan 
verték a győrieket  is, már  sejt‑
hető  volt,  hogy  közel  a  siker. 
Aztán  amikor  hazai  pályán 
sikerült  szertefoszlatni  a  szek‑
szárdi  aranyálmokat,  és  egy 
hétre  rá  Győrben  megőrizni  a 
veretlenséget, már bátran lehe‑
tett  jövendölni  azt,  ami  most 
valósággá  vált:  hogy  ősztől 
NB  I‑es  kézilabdacsapata  lesz 
Érd Megyei Jogú Városnak. 
És  hogy  a meccsről  is  essék 

szó:  Balog Beáta  távolléte 
okozott  pillanatnyi  fejfájást 
Németh Helgának,  de  hamar 
bebizonyosodott,  hiába  az 
aggodalom.  Egyik  alapembere 
nélkül  is  könnyedén  nyert  a 
csapat. Jó volt a kezdés,  jött  is 
10 perc után (10‑4) a vendégek 
időkérése. Jó ritmusban, kevés 
hibával kézilabdáztak a lányok, 

Gyetván Krisztinát  és  Szrnka 
Hortenziát  nem  tudták  tartani 
a  vendégek,  ketten  kis  híján 
annyi gólt lőttek, mint az ellen‑
fél  egész  csapata.  Az  időkérés 
után  valamelyest  feljavultak  a 
győriek, így a félidőig nem nőtt 
jelentősen a különbség (21‑13). 
Szrnka  Hortenzia  a  második 
félidőben  is  bemutatót  tartott 
góllövésből,  indulásból  egyre 
többször született könnyû érdi 
gól – az ellenfél kapusa rendre 
rossz ütembe mozdult ki a haj‑
szálpontos indításokra, így több 
esetben  csak  az  üres  kapuba 
kellett továbbítani a labdát. Már 
a lefújás előtt öt perccel kezde‑
tét  vette  az  ünneplés,  lelátón 
és  pályán  egyaránt.  Boldogan 
ölelkeztek össze a  lányok, aki‑
ket még  hosszú  percekig  nem 
engedtek  el  a  szurkolók.  És 
ez  még  nem  a  vége,  ennél  is 
nagyobb ünneplésre van kilátás 
az utolsó fordulóban. 

ÉTV-Érdi VSE – VKL SE Győr: 
43-26 (21-13)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző 
Játékvezetők: Kozák Áron, 
Wenzel Tamás
Versenybíró: Szloska Ernő
ÉTV-Érdi VSE: Megyes 
Ildikó, Richter Bernadett, 
Schneck Réka, Török Petra 
2, Szrnka Hortenzia 14 (4), 
Sidó Krisztina 3, Gálhidi 
Zsuzsanna 4, Õri Cecília 3, 
László Barbara 3 (1), Gyetván 
Krisztina 9, Pilmayer Márta, 
Pádár Margó 5, Németh 
Helga.
Hétméteresek: 5/5.
Kiállítások: 2 perc.

Harminc  egyesület  csaknem  1200  versenyzõje 
vett  részt az április 17–18‑án rendezett Országos 
Bajnokságon. Szombaton az „utcai táncok” verse‑
nye folyt, vagyis a hiphop,  funky, disco mûvelõi 
versenyezhettek  formációban,  csoportban, 
párban,  illetve  szóló  kategóriában.  Vasárnap  a 
„mûvészi”, a show‑jellegû táncok versenye folyt.
A Tigers SE mindkét nap képviseltette magát a 

versenyen; az elõdöntõbõl szép számmal jutottak 
tovább  a  döntõbe,  és  tudták,  hogy  ennek  a  ver‑
senynek a dobogós helyezettjei juthatnak tovább 
a  május  20–24‑én,  Lengyelországban,  Lódzban 
tartandó világbajnokságra.
Nagyon  erõs  mezõnyben,  nagyon  szépen 

szerepeltek  a  tigrisek!  Disco  kategóriában  még 
sosem indult  felnõtt versenyzõk: Horváth Zsófia 
és Simon Brigitta 2. helyezést ért el. A junior kor‑
osztályban és ebben a kategóriában már otthono‑
san mozgó  Fekete Viktória  és Mátyus Petra már 
világbajnokságról  is  hozott  haza  dobogó  közeli 
helyet. Most is ott lesznek a vb‑n, hiszen a dobo‑
gó legfelsõ fokára állhattak fel szombaton.
Funkyban  még  sosem  versenyzett  együtt 

Fekete Viktória és Simon Brigitta, de most kipró‑
bálták magukat, és a negyedik helyezést érték el a 
nagyon népes, nagyon magas szintû koreográfiák 
közül. Viki az országos ranglistáról egyenes ágon 
bejutott ebben a kategóriában Mátyus Petrával a 
vb‑re, junior kategóriában. 
Vasárnap  nagyon  sûrû  programjuk  volt  a  tig‑

riseknek:  volt,  hogy  egyik  számból  öltöztek   a 
másikba. Nagyon színvonalas, magas szintû kore‑
ográfiák  és  elõadások  között  kellett  helytállniuk. 
Elõször  –  a  versenyeken  teljesen  újonc  páros 
–  Krausz Ágnes és Németh Szonja  került  sorra. 
Nagyon  szépen  elõadott  táncukkal  méltán  sze‑
rezték meg  az  elsõ  helyet.  Szonja már  régebben 
vett részt táncversenyen, de elég régen, Ági most 
elõször  versenyzett.  A zsûri  megdicsérte  pontos 
elõadásmódjukat, erõs, technikás koreográfiájukat 
és „kivasalt” lábukat.
Részt vehetnek a világbajnokságon!
A felnõtt duo versenyében Langó Bernadett és 

Mátyus Petra 3. helyet ért el.
Dance  show  formációban  a  csapat  a  4.  helyet 

szerezte meg, de mivel a 3. helyen  lévõ egyesü‑
letet  szabálytalanság  miatt  kizárták  (korosztály 

hiba), ez a koreográfia is megszerezte a vb‑indu‑
lás lehetõségét.
Dance  show  szóló  felnõtt  kategóriában  3. 

helyen végzett Simon Brigitta. 
A  fantasy  párosnak  szintén  részese  volt  Brigi, 

és  Botos Tamással  megszerezték   a  vb‑indulás 
lehetõségét a szép elsõ helyezéssel. Szintén tovább‑
jutott  –  elsõ helyen  – Brigi  Langó Nikolettel  bemu‑
tatott fantasy táncával. Ugyanebben a kategóriában, 
csak  fiatalabb  korosztályban,  juniorban  elsõ  helyet 
ért el Csiszér Csilla és Mátyus Petra. Csilla a ranglistá‑
ról free show‑ban is ott lehet  a vb‑n.
Fantasy kiscsoportban szintén a dobogó tetején 

örülhetett  a  Tigers  SE,  és  nagyon  örült  a  csapat 
Mátyus Petra 3. helyének fantasy szólóban.
Érthetõen jókedvûen, élményekkel és eredmé‑

nyekkel telve jöttek haza a versenyzõk. 
Sajnos  azonban  a  világbajnokságon  mégsem 

tud  mindenki  részt  venni.  Nagyon  sokba  kerül 
a  kiutazás:  buszköltség,  szállás  stb.,  így  három 
versenyzõ  idén  lemarad  errõl  a  nagyszabású 
eseményrõl. 
A Tigers SE kéri, amennyiben tud valaki szpon‑

zorálási  segítséget  nyújtani,  akár  pénzbeni  hoz‑
zájárulással, akár olcsóbb busz  „szerzésével”, de 
még „csak „ az adó 1%‑os felajánlásával, minden‑
képp tegye meg. Nagyon sokat jelentene ennek a 
kis létszámú csapatnak.
A  vb‑re  való  kijutáshoz  buszt  keresnek:  15  fõ 

utazna. Remélhetõen onnan is éremesõvel térné‑
nek haza.

Kedves Szülõk!
Értesítjük Önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk június 16-tól 
heti turnusokban.
A legfontosabb tudnivalók: 
– minden nap 08.00 – 16.00 óráig tartjuk foglalkozásainkat
– ebédet és uzsonnát biztosítunk
– egy tábori nap ára 2400 Ft/nap
Részletes program: 
–  tábornyitás/gyülekezõ a Gárdonyi Géza Általános Iskolánál 

reggel 7.30-tól
– táborzárás 16.00
– napi 2x úszás reggel, illetve délután
A két úszás között napközben szakemberek irányításával sportfog-
lalkozások. (Sorverseny, labdajátékok stb…) Helyszínek: uszoda, 
udvar, tornaterem.

A foglalkozások helyszíneit az érdi Tanuszoda (Érd, Szent László 
tér 1.), valamint a Gárdonyi Géza Ált. Iskola (Érd, Gárdonyi Géza 
u. 1/b) biztosítja. 

Turnusok időpontjai: 
június 16–18.
június 21–25.
június 28.–július 2.
július 5– 9.
július 12–16.
július 19–23.
július 26–30.

 (az első turnusra május végéig lehet jelentkezni!)

 Érdeklódés és jelentkezés: 
 Fülöp Henriett +36-20/221-5502

Éremhalmozó tigrisek

Simon Brigitta, Horváth Zsófia, Fekete Viktória és 
Mátyus Petra az érmekkel

ÉTV-Érdi VSE – VKL SE Gyõr: 43-26 (21-13)

NB I‑es a nõi kézilabdacsapat!

Zsinórlabda

Törökbálinton 2010. április 15-én máso-
dik alkalommal rendezett zsinórlabdázást 
a Pest Megyei Fogyatékosok Országos 
Szövetsége. A vetélkedésen három csapat 
vett részt: Törökbálint, Gödöllõ és Érd.
Az érdiek (képünkön) a második helyen 
végeztek, a gyõztes Gödöllõ, harmadik 
pedig Törökbálint csapata lett.

Jövő héten Kozármislenyben 
játszik a csapat, két hét múlva 
pedig  a  Tolna  ellen,  éremát‑
adással  egybekötve  fejezik  be 
a  bajnokságot  és  búcsúznak  a 
második vonaltól.

Az ifjúságiak mérkőzésén: 
ÉTV-Érdi VSE – VKL SE Győr 
31‑16 (17‑11)

Az eredmény érdi szempont‑
ból  kedvező  alakulása  révén 
mindenki  pályára  léphetett. 
A meghatározó játékosok kezd‑
ték  az  összecsapást,  az  első 
félidőben  László Barbara  és 
Ambrus Noémi már  6‑6  gólnál 
járt. Az előny birtokában aztán 
jöhettek folyamatosan a cserék. 
A második  30  percre  nagyon 
elfáradt  az  ellenfél,  elvétve 
találtak  csak  az  érdi  kapuba. 
A legfiatalabbak  is  felvették  a 
játék  ritmusát,  és  aktív  része‑
sei  lehettek  a  győzelemnek. 
Szendrey Sára, Maurer Szandra 
és  Csák Krisztina Csilla  ismét 
jó  játékkal hálálta meg a veze‑
tőedző  bizalmát.  Jövő  héten 
nagy  csata  vár  az  ifikre:  akkor 
dől  el,  milyen  színû  lesz  az 
érem: ezüst vagy bronz…
A következő  mérkőzés 

május  8‑án,  szombaton  18 
órai  kezdettel:  HIDROSTOP‑
Kozármisleny  –  ÉTV‑Érdi 
VSE.  Előtte  16  órától  az  ifjú‑
sági  csapat  játszik.  Helyszín: 
Sportcsarnok  Kozármisleny, 
Alkotmány tér 53.

Szrnka Hortenzia ezúttal is hozta a formáját: 14 góllal terhelte meg az 
ellenfél hálóját


