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Sokan látogattak ki a női kézi-
labda csapat negyedik hazai 
mérkőzésére, a győri meccs lát-
hatóan jól hatott a nézőszám-
ra. Csak éppen a lányok voltak 
érthetetlenül visszafogottak. 
Görcsös volt a játékuk, nem 
kezdődött túl nagy tempóban a 
meccs, hat perc után még csak 
két-két gól esett. Kihagyott az 
Érd egy hetest, kapott három 
gólt, amit egy perc alatt majd-
nem le is dolgozott (5-4 a 13. 
percben), de egyenlíteni nem 
sikerült, állandósult a 3-4 gólos 
vendégelőny. A védekezéssel 
alapvetően nem volt gond, de 
a támadások nagyon halványra 

sikerültek. Az igazi rémtörténet 
meg a félidő végén következett: 
9-13 volt 3-4 percen keresztül, 
mindkét csapat sokat hibázott, 
ám kettős emberelőnyt kapott 
az Érd, így nagy esély nyílt a 
felzárkózásra. Újabb kidobott 
labdákkal, pontatlanságokkal 
azonban „sikerült” megkoro-
názni az egész félidei teljesít-
ményt, és hatgólos különbség-
gel levonulni szünetre. 

A második félidő az érdiek 
szempontjából ugyanolyan 
rosszul kezdődött, mint az 
első, ami a nagy hátrány miatt 
végzetesnek bizonyult (11-20). 
Többször is csak Oguntoye 

Viktórián múlt, hogy nem lett 
tíz közte. Ez a játékrész végül 
is x lett, de ez sovány vigasz 
a hazaiaknak. A helyzet nem 
könnyû, szerdán (lapzártánk 
után) nagyon erős ellenfél, a 
Debrecen következik, zárásként 
pedig egy ugyancsak kellemet-
len összecsapás a Fehérvár ott-
honában. 

Szabó Edina vezetőedző így 
értékelt a meccs után:

– Az ellenfelünk sokkal job-
ban bírta a mérkőzés jelentő-
ségének terhét. Sok kihagyott 
helyzetünk az első félidőben 
megbosszulta magát.

ÉTV-Érdi VSE – Dunaújvárosi 
NKKSE  22-28 (9-15)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
450 néző 
Játékvezetők: Kékes Csaba, 
Kékes Pál
Versenybíró: Sándor Zoltán
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Schneck Réka, Oguntoye 
Viktória, Tamás Krisztina 3, 
Kovács Anna 5, Németh Helga, 
Ferencz Judit, Balog Beáta 3, 
Õri Cecília, Gyetván Krisztina 
2, Kisfaludy Anett 1, Burai 
Edina 2 (2), Wolf Alexandra 
3 (1), Pádár Margó 1, László 
Barbara, Kuridza Sandra 2.
Hétméteresek: 4/3
Kiállítások: 4 perc

A fiatalok ezúttal kitettek 
magukért. Az ifjúságiak mér-
kőzésén:

ÉTV-Érdi VSE – Dunaújvárosi 
NKKSE  33-25 (16-11)

A serdülőkorú Csák Krisztina 
kiválóan védett, Tóth Lilla és 
Molnár Julianna lelkes és ered-
ményes játékkal rukkolt elő, 
nem is szólva Ambrus Noémiről, 
aki 11 góllal járult hozzá a nagy 
különbségû győzelemhez.

A Budafok az előző fordulóban 
súlyos, 6-0-ás vereséget szenve-
dett hazai pályán, míg az érdiek 
Dunaharasztiból távoztak pont 
nélkül, így nagy küzdelemre 
volt kilátás a két csapat között. 
Az érdi csapatban továbbra sem 
játszhatott Jakab Árpád, aki 
mûtét előtt áll, Flórián sérülése 
sem javult, míg Horváth László 
eltiltását töltötte.

Mint várható volt, a vendégek 
megszállták saját térfelüket, öt 
védővel, négy középpályással 
és csak egy csatárral igyekeztek 
ellenállni az érdi rohamoknak. 
Hiába birtokolta a labdát töb-
bet a hazai csapat, nem tudta 
áttörni a jól tömörülő vendég-
védőfalat. Németh távoli lövése, 
majd Drozdik csúsztatott fejese 
jelentett némi veszélyt. Az első 
igazi gólhelyzetre a 40. percig 
kellett várni, de Kovács fejese 
sajnos fölé szállt.

A második félidőben a haza-
iak edzője átszervezte a csa-
pat szerkezetét, tovább erő-
sítve a támadójátékot. Ezzel 
nagy nyomás alá helyezte a 
vendégvédelmet, de a fölény 
csupán szögletekben mutat-
kozott meg. A fellazult hazai 
védelem mellett kis híján a 
vendégek szereztek vezetést: 
75. percben Dobesch lépett ki 
a hazai védők közül, lövését 
azonban Szabó nagy bravúr-
ral védte. Az utolsó 10 percet 
Németh fegyelmezetlensége 
miatt emberhátrányban ját-
szotta az érdi csapat, de ekkor 
állt legközelebb a győzelem 
kiharcolásához. A 82. percben 
egy jobb oldali szabadrúgást 
Megyeri csúsztatott tovább, 
amelyet Horváth Sándor fejelt 
a kapuba. Mindenki meglepe-
tésére az asszisztens lest jel-
zett. Vitatható ítélet.

A hazaiak küzdőszellemére, 
harcosságára nem lehet panasz, 
de sajnos már a harmadik mér-
kőzésen képtelenek az ellenfél 
kapujába találni, és ez sokszor 
görcsössé teszi a játékukat. 
Remélhetően a következő héten 
Móron vége szakad ennek a 
rossz sorozatnak.

 
Érdi VSE–Budafoki LC 0-0
Érd, 200 néző
Vezette: Tamási P.
Érdi VSE: Szabó G. – Szauter I., 
Horváth S., Gróf A., Kovács K. – 
Huber B. (Süveges G.), Megyeri 
R., Németh G., Cservenka G. 
– Csorba P. (Herczog Gy.), 
Drozdik D.
Edző: Miskovicz Bálint
Jók: Szabó G., Megyeri R.
Sárga lap: Németh G., Herczog 
Gy.
Piros lap: Németh G.

 
Miskovicz Bálint a hazaiak 

edzője a mérkőzés után sokáig 
nem találta a szavakat a látottak 
után:

– Gyalázat ami a mai mérkő-
zésen történt. Hat-hét ember 
akarásával elégedett voltam, de 
amit 3-4 ember csinált, az vér-
lázító volt. Sorozatban követjük 
el a fegyelmezetlenségeket, és a 
támadó játékunk újból kritikán 
aluli volt.

Priski Elemér a vendégek 
edzője érthetően sokkal elége-
dettebb volt:

– Fegyelmezett játékkal 
rászolgáltunk az egy pontra. 
Sajnálatos, hogy a mérkőzéslab-
dát nem tudtuk kihasználni.

A következő fordulóban 
november 14-én, vasárnap fél 
kettőkor Móron lép pályára az 
Érd, majd az utolsó hazai mér-
kőzésen november 20-án szom-
baton egy órakor a Pénzügyőr 
SE-t fogadja az Ercsi úti pályán.

 Harmat Jenő

Nincs edzõkérdés 
Az elmúlt hetekben, napokban egyre erősebben lábra kapott 
az a hír a városban, hogy a labdarúgók egy része szembe for-
dult az edzővel és így edzőváltás van a láthatáron. A kialakult 
helyzetről kérdeztük Novák Ferencet, az ÉVSE  tiszteletbeli 
elnökét: 

– Az elmúlt év sikeres szereplése után csalódás a labdarúgók 
eddigi eredménye. Igaz, számos tény befolyásolta és befo-
lyásolja a felkészülést, például pályagondok, sérüléshullám, 
játékoskeret változása. A felkészülési időszakban nyújtott 
teljesítmény alapján még így is optimistán tekintettünk a 
bajnokság elé. Sajnos, az eddigi eredmények elmaradtak a 
várakozástól, így nem meglepő, hogy a szurkolók között meg-
indult a találgatás a csapat körüli problémákról. A kialakult 
helyzet rendezése érdekében az elmúlt héten megbeszélést 
tartott a sportkör vezetése a labdarúgó szakosztály elnö-
kével és a csapat meghatározó játékosainak egy részével. 
A jelenlévők egységesen kiálltak Miskovicz Bálint vezetőedző 
mellett, és kinyilvánították, hogy továbbra is maximálisan 
segítik és támogatják a munkájában. Az együttes kiállás és a 
közös munka lehet az alapja annak, hogy a csapat leküzdje a 
nehézségeket, és eredményes játékával megcáfolja azokat a 
híreket, amelyek a városban szárnyra keltek.

Érdi VSE–Budafoki LC  0-0

Ismét gól nélkül

Horváth Sándor meg nem adott gólja
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Fájdalmas vereség

Az ifjúsági csapatban Ambrus Noémi 11 alkalommal vette be az ellenfél 
kapuját

Oguntoye Viktória ezúttal is a csapat egyik legjobbja volt


