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Nem mindennapi érzés egy 
csapat életében, ha a bajnok 
ellen játszhat – kiváltképp 
akkor, ha a világ egyik leg
jobb kézilabdacsapatáról van 
szó. Így voltak ezzel a érdi 
lányok is a Győr elleni telt
házas meccsen. A kispadon 
ezúttal Szabó Edina távollété
ben Németh Helga ült, és ő is 
nyugtázhatta, hogy a vendé
gek az első három góljukat 
csak bûntetőkből tudták elérni. 
A tizenegyedik percben talált 
be először akciógólból a Győr 
(34), de ezt követően elléptek 
a vendégek, 39re alakítva az 
eredményt. Németh Helga időt 
kért, de úgy is fogalmazhatunk, 
hogy csodát tett, ugyanis maga
biztos, küzdő, hittel játszó érdi 
lányok jöttek vissza a pályára. 
Összeállt a csapat védekezése 
is, és négy zsinórban szerzett 

érdi találat következett. A Győr 
edzője időt kért, ennek ellené
re az érdiek lendültek előre, 
és a harmincadik percben már 
megcsillant a remény a félidei 
döntetlenre is. A játékvezetők 
azonban túlzottan tisztelték a 
bajnokcsapatot, és – mint több
ször is a mérkőzés folyamán 
– picit belenyúltak a meccsbe. 
Így aztán döntetlen helyett 11
13al fordultak a csapatok. 

A második játékrészben 
könnyû góllal kezdett a Győr, 
ráadásul Kisfaludy Anettet kiál
lították, ám egy végtelennek 
tûnő emberhátrányos támadás 
végén Kovács Anna okos test 
melletti lövése érdi gólt ered
ményezett, sőt, a csapat több
ször felzárkózott egyetlen gólra. 
A kapuban Oguntoye Viktória 
nagy napot fogott ki volt csapat
társai ellen, de az egész csapat 

Az elmúlt bajnokság két siker
csapata készült megvívni a csa
tát a megyei rangadón. Tavaly a 
haraszti a második, míg az érdi 
gárda a harmadik helyen zárt 
a bajnokságban. Idén mind
két együttes messze elmaradt 
a várakozásoktól. A hazaiak 
a hetedik, míg az vendégek 
a nyolcadik helyen várták az 
összecsapást. Egyik csapat sem 
a legjobb összeállításban lépett 
pályára. A harasztiak sérülések 
és eltiltások miatt, az érdieknél 
Jakab (térdszalagmûtétre vár), 
Flórián, Gróf alkották a maró
diak listáját. 

 Jól kezdte a mérkőzést a 
vendég érdi csapat. Sorozatban 
vezette támadásait, fölénye 
azonban csak szögletekben 
jutott kifejezésre. A hazaiak 
erejéből elsősorban a védeke
zésre futotta, veszélyt az érdi 
kapura nem jelentettek. Az 
első lehetőségek is a vendé
gek előtt adódtak. Drozdik és 
Csorba egy védővel szemben 
vezethette a labdát kapura, 
amelyet végül Drozdik rosszul 
játszott meg. A 38. percben 
váratlanul szerzett vezetést a 
Dunaharaszti. A kaputól 25 
méterre szabadrúgáshoz jutott 
a hazai csapat, amelyet Szemán 
végzett el. Lövése a kapu előtt 
megpattant és Szabó felett a 
hálóban kötött ki. 10 Nagy 
potyagól!

A második félidő érdi roha
mokkal kezdődött. Felcsillant 
a remény a gólszerzésre, ami
kor ismét kettő az egyben 
vezethették az érdiek a labdát 
kapura, de még lövésig sem 
jutottak el. A harasztiak az 
eredmény tartására rendez
kedtek be, lemondva a továb
bi gólszerzésről. Negyedóra 
elteltével újabb sérülés súj
totta az érdi csapatot. Németh 
G. fejelt össze egy hazai 
játékossal és olyan súlyos 

sérülést szenvedett, hogy 
le kellett cserélni.(Később 
mentő vitte el a szintén meg
sérült Megyeri R.-al együtt.) 
A sérülések ellenére továbbra 
is rohamozott a vendégcsa
pat azonban még gólhelyze
tet sem tudott kialakítani. Az 
egyetlen veszélyes kapura 
lövést Zsigmond szabadrúgá
sa jelentette, amelyet a hazai 
kapus a jobb felső sarokból 
ütött szögletre.

 Ezzel a vereséggel az érdi 
csapat a tizedik helyre csúszott 
vissza és leszakadni látszik az 
élbolytól. Nem kell sokat várni 
a javítási lehetőségre, ugyanis 
a hét végén a nem éppen acé
los Budafok lesz az ellenfél. 

 
Dunaharaszti MTK – Érdi 
VSE  1-0 (1-0)
Dunaharaszti, 100 néző
Érd: Szabó G. – Szauter I., 
Horváth S., Horváth L., Kovács 
K. – Huber B., Németh G. 
(Zsigmond L.), Megyeri R. 
(Illyés G.), Cservenka G. -
Csorba P. (Vida P.), Drozdik D.
Edző: Miskovicz Bálint
Sárga lap: Németh G., Megyeri 
R., Horváth L.
 

Miskovicz Bálint a hazaiak 
edzője elkeseredetten nyilatko
zott a mérkőzés után:

– Előre játékunk kritikán 
aluli volt. Le tudtunk játsza
ni egy mérkőzést, hogy hely
zetünk sem volt. Sajnos két 
súlyos sérülés is történt a mér
kőzésen, és úgy érzem megint 
nem kaptunk meg egy jogos 
11est. Nem vagyunk könnyû 
helyzetben, de remélem és 
bízom benne, ebből a gödörből 
kimászik a csapat.

Króner Péter a hazaiak edző
je csak az eredménnyel volt 
elégedett:

– Két hasonló cipőben járó 
csapat találkozott. Küzdelmes, 
de nem túl színvonalas mér
kőzésen sokat számított, hogy 
mi lőttünk gólt és ki tudtuk 
védekezni a meccset. Egy hét 
alatt három komoly mérkőzést 
játszottunk, és a sors ma vis
szaadott valamit.

 A következő fordulóban 
november 6án szombaton fél 
kettőkor a Budafok csapata 
lesz az ellenfél az Ercsi úti 
pályán, majd november 14én 
vasárnap fél kettőkor Móron 
játszik az érdi csapat.

 Harmat Jenő

ÉTV-Érdi VSE–Gyõri Audi ETO KC 24-25 (11-13)

Gyõzelmet érõ vereség

kiválóan küzdött: az utolsó öt 
percet megnyerve végül egyet
len góllal tudott csak nyerni a 
bajnokegyüttes. 

 Sok minden elmondható a 
mérkőzéssel kapcsolatban, de a 
legszebb jelenet a pályán zajlott 
a lefújás utáni pillanatokban. 
Az érdiek ugyanis összekapasz
kodva, széles mosollyal kom
mentálták a végeredményt, míg 
a győriek egyszerûen levonul
tak a pályáról. A két pont per
sze a vendégeké, ez a vereség 
azonban a bajnok elleni győze
lemmel ér fel. Minden várako
zást felülmúlt a lányok teljesít
ménye, melyet felállva köszönt 
meg a közönség. 

– Úgy tûnik Szabó Edina és 
a csapat közös munkája a mai 
napon beérett. Kellő önbiza
lommal és becsvággyal léptünk 
pályára – értékelte a mérkőzést 
Németh Helga.

 TV-Érdi VSE – Győri Audi ETO 
KC 24-25 (11-13)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
550 néző 
Játékvezetők: Bacs József, Bán 
Tamás
Versenybíró: Demény Gyula
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Oguntoye Viktória, Tamás 
Krisztina 1, Kovács Anna 2, 
Ferencz Judit, Balog Beáta 2, 
Õri Cecília 2, Gyetván Krisztina 
1, Kisfaludy Anett 4, Burai 
Edina 2, Wolf Alexandra 5 (2), 
Pádár Margó 4, László Barbara, 
Kuridza Sandra 2.
Hétméteresek: 2/2
Kiállítások: 6 perc

November 3án, szerdán 
kupameccs következik, az ellen
fél az NB II. élmezőnyéhez tar
tozó Dr. LUPO Büki TK csapata 
lesz idegenben, 6án, szomba
ton pedig a Dunaújvárosi REK 
jön Érdre. 

Kisfaludy Anett küzd a gyõri védõk gyûrûjében

Segítsen – hogy segíthessünk

Felhívás nem csak horgászoknak!
Az Érd és Környéke Horgászegyesület helyi gyerekeknek és felnőtteknek rendhagyó segítségként 
Mikulás napot rendez december 11én KOLONTÁRON. 

Célunk, hogy egy tál halászlével, kis forralt borral, mûsorral, énekkel, tánccal kizökkentsük az 
ott élőket abból a szomorúságból, amelyben most élnek.

Elsősorban nem pénzt szeretnénk (de megköszönve fogadjuk azt is irodánkban vagy számlánk
ra 1174211120105853), hanem a szállításhoz (busz, kisteherautó), alapanyag beszerzéshez (hal, 
fûszer, bor) és a Mikuláscsomag összeállításához várunk önkéntes segítőket.

Ha úgy gondolja, hogy elképzeléseinket támogatni tudja, várjuk jelentkezését az Emma utca 
1/B. alatti irodánkban hétköznap 17 és 19 óra között, vagy emailben az erdihorgasz83@freemail.
hu email címre.

További információt tud adni Solti Gábor elnök (tel: 06209830517) vagy nézze meg honlapun
kat (www.erdihorgasz.hu).
 Köszönjük!
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Gólhelyzetek nélkül 

A fehér mezes Zsigmond készülõdik a szabadrúgás elvégzéséhez
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