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Bemutatkoztak a sajtónak, bemutatkoztak 
a szurkolóknak, pedig java részt jól ismer-
jük őket. Õk azok a lányok és asszonyok, 
akik örömet szereztek városunknak, és 
könnyeket csaltak élvonalba jutásukkal 
helyi rajongóik szemébe. Az ÉTV-Érdi 
VSE női kézilabdázói első érdi csapatként 
jutottak az NB I-be! 
A múlt hét közepén kétszer is „kávéz-
tak” a lányok; csütörtök délelőtt a sajtó, 
délután a szurkolók kedvéért a Központi 
Kávézóban, ami a nagy érdeklődés miatt 
kicsinek bizonyult, különösen a délutá-
ni-esti programban. Tapssal köszöntötték 
a régieket, a sikert kiharcolókat, és az új 
reménységeket. Láthatóan együtt van már 
most csapat és közönsége. 

Miután a nyolc új játékos és az új veze-
tőedző Szabó Edina helyet foglalt a régiek-
kel, Tekauer Norbert szakosztályvezető így 
szólt a mikrofonba: 

– Hosszadalmas építkezés vár ránk, de 
mindig erősebb és erősebb csapat lesz. 
Hosszú távon szeretnénk berendezkedni 
az NB I-ben. Hajrá Érd!

Zúgott is utána hosszasan a Hajrá Érd, 
majd eljött a kérdések ideje, de csak egy, 
talán a legfontosabb kérdés hangzott el az 
egyik szurkolótól: 

– Mi a csapat célkitûzése az élvonalban? 
Íme Szabó Edina válasza:
– Először is gratulálok annak az együt-

tesnek, amely kivívta, hogy a következő 
idényben NB I-es lehessen az ÉTV-Érdi 
VSE. Izgatottan várom, hogy megkezdjük a 
felkészülést a szezonra. Hogy mire leszünk 
képesek, fogalmam sincs, hiszen újoncok 
vagyunk, sok az új játékos és erős a bajnok-
ság. A legfontosabb célkitûzésünk, hogy 
ezt a csapatot mindenképp tovább építsem, 
és akik hozzánk érkeztek, büszkék legye-

nek arra, hogy jó helyre jöttek. Egy biztos, 
különleges hangulatot fognak itt megismer-
ni. Fiatal együttesünk van, amelyre nem 
könnyû feladat vár. Célunk, hogy stabilan 
az élvonalban játsszunk, küzdjünk, tegyük 
ki a szívünket a győzelemért. 

Szabó Edinát jelenleg a világ egyik leg-
jobb edzőjének tartják, aki öt éve például 
a Cornexivel EHF-kupát nyert, és a francia 
válogatott menedzsere is. Hangsúlyozta; 
annak szintén örül, hogy az egykori világ-
válogatott Németh Helgával együtt dolgoz-
hat a jövőben. 

Az eddigi játékos-edző, mostantól 
másodedző így nyilatkozott: 

– Az edzői pályafutásom elején nagy 
eredménynek tartom, hogy ilyen fiatal 
csapatot tudtam az elvárásaimnak, vágya-
imnak megfelelően kialakítani, aminek fő 
erénye, hogy remek az emberi hozzáállása 
és a felkészültsége.

A csapat bemutatón feltûnt a korábbi 
edző, Kedves László is, aki sok sikert kíván 
a lányoknak. T. Mészáros András polgár-
mester pedig, arra a kérdésre, hogy mit 
jelent a városnak ez a siker? – így vála-
szolt:

– Valamit elhatároztunk három évvel 
ezelőtt, és azt megvalósítottuk. Elértünk 
egy célt, amit az élet más területén is 
elértünk, amit kitûztünk magunknak, 
gondolok itt az iskolafejlesztésektől a 
csatornázásig sok mindenre. Azért is 
választottuk a női kézilabdát a fejlesztés-
re, mert ebben a sportágban a világ élvo-
nalába tartozunk, és ez azt jelenti, ha 
Érd a magyar élvonalban játszik, akkor 
egyben a világélvonalához is tartozik. 
Mi lehet más a cél, mint előbb-utóbb a 
nemzetközi szereplés jogának a kivívása. 
Jó érzés, hogy a siker nyomán csaknem 
kétszáz gyermek kezdett el Érden kézi-
labdázni…

Segesdi János alpolgármester is azt emel-
te ki, hogy az utóbbi hónapokban megtíz-
szereződött az érdeklődés a gyerekek kö-
rében a kézilabda iránt, így az utánpótlás 
is egyre jobb lesz. Az élvonalbeli szereplés 
presztízs a városnak!

Szabó Edináék vállán tényleg nagy a 
teher, hiszen rajtuk egy város szeme. 

 Temesi László 

Ki jött, ki maradt?
Mint korábban már megírtuk, Németh Helga csak átmenetileg vette át a vezetőedzői feladatokat, így a vezetők tavasszal 
új szakvezető keresésén is fáradoztak. Nos, ősztől Németh Helga másodedzőként vállal szerepet, a vezetőedzői posztot 
pedig Szabó Edina tölti be. 
  A keret megerősítése mellett természetesen elsődleges feladat volt a legjobbak itt tartására is. Megyes Ildikó és 
az ifjúsági korú Schneck Réka a kapuban próbálják továbbra is az ellenfelek kísérleteit megakadályozni. Két fiatal érdi 
mezőnyjátékos, Török Petra és László Barbara is itt folytatja. Az előző idény legjobb akciógól lövői, Gyetván Krisztina és 
Balog Beáta ugyancsak itt kezdik az őszt. Továbbra is érdi mezben láthatja a közönség az egyre jobb formába lendülő 
Pádár Margót, a tarthatatlan Õri Cecíliát és a szurkolók kedvencét, Németh Helgát.
  Az érkezők: két kapus és hat mezőnyjátékos viseli augusztustól az érdi mezt. 
  Egyik kapuvédő a Győr felnőtt csapatában is már többször bizonyító és így BL ezüstéremig jutó Oguntoye Viktória, 
és itt folytatja pályafutását a junior válogatottal ezüstérmet szerző Janurik Kinga. Beállós poszton eddig csupán egy 
játékosa volt az érdi együttesnek, ezt a gondot most Kisfaludy Anett érkezése orvosolja. Húszévesen nem panaszkodhat 
karrierje alakulására, mert rá mindaz elmondható, ami két kapusra, ugyanis bajnoki címek mellett, BL és junior VB 
ezüstöt is szerzett. A több NB I-es csapatban is megfordult irányító, Wolf Alexandra Hódmezővásárhelyről érkezett. 
Csapattársa, a junior válogatott jobbszélső, Tamás Krisztina Budapesten kezdett kézilabdázni és három esztendei vidéki 
élet után tér vissza a főváros közvetlen közelébe. Az utóbbi két évben Újbudán szereplő balszélső, Burai Edina, csapat-
társával Janurik Kingával, az NB I/B Keleti csoportjában bajnoki címet szerzett. Ugyanebben a bajnokságban, csak a 
Főgáz-Gázművek MTE csapatában játszott Ferencz Judit, aki ballövőként 130 gólt szerzett. Újkígyóson fedezték fel, négy 
évet töltött Békéscsabán, Érden pedig az egyik legfiatalabb lesz a felnőtt keretben Kovács Anna, aki sokat tanulhat a 
nagy elődtől a jobbátlövő posztján.

A vendég újpestiek bajnokként 
érkeztek a hétvégén az Érd elleni 
labdarúgó-mérkőzésre. Számukra 
elsősorban így presztízs tétje 
volt a találkozónak, míg a hazai 
csapatnak egyrészt volt miért 
visszavágni az őszi vereség miatt, 
másrészt a dobogós helyet min-
denféleképpen már a hét végén 
be akarta a csapat biztosítani. 

Nagyszerûen kezdtek a haza-
iak. Még egy perc sem telt el, 
amikor Cservenka került gól-
helyzetbe, de a kapufáról kipat-
tanó labdát közelről fölé vágta. 
A mérkőzés ezen szakaszában a 
vendégvédelem a kapusukkal az 
élen jól állta az érdi rohamokat, 
ugyanakkor ellentámadásaikat 
rendre csak a 16-oson kívülről 
tudták befejezni, így ez nem oko-
zott gondot az érdi kapusnak. 
A 36. percben Csizmadia tört be 
a 16-oson belülre és éles szögből 
a hosszú sarokba lőtt. 1-0. 

A második félidőt az első félidő-
höz hasonló elszántsággal kezdte 
mindkét csapat. Mindkét kapus-
nak többször alkalma volt bizo-
nyítani, hogy csapatuk legjobbjai 
közé tartoznak. A vendégek az 
egyenlítés érdekében a táma-
dásokra helyezték a hangsúlyt, 
így az érdi csapatnak lehetősé-
ge nyílt a gyors ellentámadások 
vezetésére. A 66. percben egy 
ilyen akció végén Fröhlich hozta 
helyzetbe Csorbát, aki nem hibá-
zott. 2-0. A kétgólos hátrány 
sem szegte kedvét a bajnokcsa-
patnak. Fáradozásukat végül a 
siker koronázta: a 77. percben 
Szalai jól lépett ki a védők közül 
és góljával ismét szorossá tette 
az eredményt. 2-1. Nem soká-
ig reménykedhettek a vendégek 
az esetleges egyenlítésben: a 79. 
percben Fröhlich a 16-oson belül 
nagyszerûen fordult le védőjé-
ről, aki csak szabálytalanul tudta 
megállítani. A megítélt büntetőt 
a sértett értékesítette beállítva a 
végeredményt. 3-1.

Ezzel a győzelemmel az érdi 
csapat már biztosan dobogón 
végez, de hogy melyik fokára áll-
hat, az a hátralevő mérkőzések 
eredményétől és a Dunaharaszti 
szereplésétől függ elsősorban.

 
Érdi VSE–Újpest FC B 3-1 (1-0)
Érd, 400 néző
Vezette: Tamási Péter
Érdi VSE: Szabó G. – Szauter I., 
Jakab Á., Horváth L., Kovács 
K. – Csizmadia Z. (Dukon G.), 
Flórián Á., Megyeri R., Cservenka 
G. ( Herczog Gy.) – Csorba P., 
Fröhlich R. (Kádár Zs.)
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Csizmadia Z., Csorba 
P., Fröhlich R.
Sárga lap: Jakab Á.
Jó: Az egész CSAPAT

 
A győztes mérkőzés után meg-

könnyebbülten nyilatkozott a 
hazaiak edzője Miskovicz Bálint:

– Nagyon boldog vagyok. 
Megszereztük a várva várt 
eredményt. Ezzel az érmet is. 
A csapatom ma igazi nagy betûs 
csapat volt. Mindenki akarta a 
sikert és remélem, hogy a jövő-
ben is ilyen Érdet fog látni a 
közönség.

A vendégek edzője a kilenc-
szeres válogatott, egykori újpesti 
játékos, Szlezák Zoltán első alka-
lommal ült a kispadon. A vereség 
után így látta a mérkőzést:

– Egy rangadót játszottunk az 
Érd csapatával. Sajnos, alulma-
radtunk. A hazai csapat akarat-
ban, lelkesedésben fölénk nőtt. 
Készülünk a Haraszti elleni 
mérkőzésre. Az érdi együttes az 
utolsó, 26. fordulóban június 12-
én vasárnap öt órakor a Móri 
SE otthonában lép pályára.

  Harmat Jenő

Élvonalban folytatják az ÉTV-Érdi VSE nõi kézilabdázói

Új edzõ, új játékosok, új remények

Szabó Edina mintha azt mutatná Németh Helgának, hogy mekkora tervekkel érkezett

Érdi VSE–Újpest FC B 3-1 (1-0)

Gyõzelem a bajnok ellen

Támadásban a hazai csapat
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Intenzív úszásoktatás kezdõknek!
Június közepétõl intenzív, heti 5 alkalmas 
úszásoktatásra várjuk a jelentkezőket!
Az oktatás idõpontja: hétfőtől  pénte-
kig 16.00 és 17.00 óra között.
Helyszíne: Érd, Szent László tér 1., 
Tanuszoda
Az úszásoktatás egyhetes ára 5000 Ft 
(testvérkedvezmény érvényesíthetõ)
Befizetés: hétfõnként 16.00 és 17.15 
óra között.
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszá-
mon: Fülöp Henriett (06-20 /221-5502)
 Elsõ Érdi Úszó Egylet


