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Felhívás a lakosság részére
2010. november 1. és 2011. március 31. között a téli krízis
idõszakban kérjük a lakosság szíves segítségét. Abban az eset
ben, ha környezetükben van olyan egyén, család, aki hajlékta
lanság, betegség, illetve szociális ok miatt segítségre szorul, az 
alábbi telefonszámokon tájékozódhat, kérhet segítséget: 

Munkaidõben:
 * 0623/522345, 0623/366104, 0623/366105

Egyéb idõpontokban:

 * Felnõttorvosi ügyelet 0623/365274
 * Gyermekorvosi ügyelet 0623/365770
 * Családsegítõ szolgálat 0620/4217878
 * Hajléktalanellátás 0620/3196559
 * Polgárõrség 0630/2000890

Együttmûködésüket köszönjük!
T. Mészáros András

polgármester 

Az érdi kézilabdázók nem henyél
tek a téli szünetben sem. A fel
készülésük segítésére két hasznos 
mérkőzést is játszottak, melyek 
közül a második tûnt hasznosabb
nak.

A mérkőzés – amelyben már fel 
lehetett fedezni biztató momentu
mokat is – száraz adatai a követ
kezők:

ÉTV-Érdi VSE–Budapest Bank-
Békéscsabai ENKSE 25-29 (12-13) 
Játékvezetők: Dobrovics Cs., 
Tályok P.
Az érdi csapat összeállítása: Wolf 
Alexandra 6 (4), Tóth Timea 
6 (1), Kisfaludy Anett 2, Burai 
Edina 4, Tamás Krisztina 1, 
Kovács Anna 3, László Barbara 1, 
Pádár Margó 1, Kuridza Sandra 1.
Hétméteresek: 5/5, illetve 5/5
Kiállítás: 6, illetve 14 perc.

A figyelmes olvasónak feltûn
hetett, hogy az érdi csapat listáján 
megjelent bizonyos Tóth Tímea 
neve, és mindjárt hat gól szer
zőjeként – igen, nem tévednek, 
ő az a Tóth Tímea. Konkrétan 
és hivatalosan: balátlövő, eddigi 
klubjai Zalaegerszegi Caola, FTC, 
Hypo NÖ, Váci NKSE, és 2011től 
ÉTVÉrdi VSE. Figyelemreméltóak 
kluberedményei: EHF Kupagyőz
tes (2006), BL 2. helyezett (2002) 
magyar bajnok (01/02, 06/07), 
Magyar Kupagyőztes. Emellett 
155szörös magyar válogatott, 
olimpiai 5. helyezett (2004), vb2. 
helyezett (2003), vb3. helyezett 
(2005), Eb3. helyezett (2004), Eb
5. helyezett (2006). Szabó Edina 
vezető edző egyszerûen csak úgy 
kommentálta a kiváló játékos Érdre 
igazolását, hogy „igazi karácsonyi 
ajándék ő nekünk”. Nyilván vala
mennyien örülhetünk majd ennek 
a karácsonyi ajándéknak – de hogy 
mennyire, az majd a következő 
bajnoki fordulók eredményeiből 
derül ki. 

Kihasználva a lélegzetvételnyi 
téli szünetet, tegyünk egy rövid 
szemlét a statisztikai adatok vidé
kén. Egyre nagyobb az érdeklődés 
az érdi kézilabda iránt, és ez jó 
dolog. Az első meccsen voltak a 
legtöbben, a jegyzőkönyv szerint 

1300an, a Ferencváros otthonában. 
A Fraditábor leghangosabb része 
azonban hiányzott a szezonnyitó 
összecsapásról, így a második fél
időben többször inkább az érdiek 
hangjától volt hangos a népligeti 
csarnok. Ilyenre ritkán van példa a 
patinás fővárosi klub otthonában, 
lett is jó kis (hang)csata a meccs 
végére. Több mint százan kísérték 
el első NB Ies bajnoki mérkőzésére 
a csapatot, várható volt tehát, hogy 
a hazai összecsapáson is igazi han
gulat lesz. Ehhez a váciak tábora 
és az első félidő szoros eredménye 
is hozzájárult. Az érdi Batthyány 
Tornacsarnok egyébként sem a 
méreteiről híres, így megvan az 
a kiváltsága, hogy a telt ház fan
tasztikus akusztikát áraszt a pálya 
felé. A hazai mérkőzéseket kivé
tel nélkül legalább 450en látták. 
A különbséget a telt házas, Győr 
elleni összecsapás jelentette: azon 
a napon valóban csodálatos volt az 
érdi szurkolók teremtette légkör. 
A győzelmeket, szülessenek azok 
bárhol, nagyon tudta értékelni az 
érdi közönség. Legelőször Újbudán 
érezhették át a lányok, hogy milyen 
szeretet veszi őket körül és milyen 
örömet szereznek két szerzett 
ponttal. Siófokon addig volt jó han
gulat, míg a hazaiak nem fordultak 
a sikertelenség okán sajátjaik ellen 
– persze az érdiek örömét és ünnep

lését ezzel sem lehetett elronta
ni. Ahogyan a lányok, a szurkolók 
is az utolsó meccsen nyújtották a 
legnagyobbat. A lefújást követően 
percekig ünnepelték a mieinket a 
kiürülő fehérvári csarnokban az 
érdi szimpatizánsok. Volt ott pacsi
zás, „ollézás”, visszatapsolás, tény
leg minden. Hasonló folytatásban 
bízunk tavasszal a hazai mérkő
zéseken. 

Tizenhárom tétmérkőzés van 
a csapat háta mögött, amelyeket 
összesen – a jegyzőkönyvi adatok 
szerint – majd 7 ezren tekintettek 
meg. Ez megközelítőleg megegye
zik a teljes előző év hasonló adatá
val, a nagy különbség, hogy akkor 
ugyanennyi nézőhöz 30 mérkőzés
re volt szükség. Három szûk hónap 
alatt 8 hazai mérkőzés következik, 
köztük több olyan összecsapás
sal, melyeken győzelmi esélyekkel 
léphetünk pályára. Érdemes lesz 
kilátogatni: akik már részesei vol
tak ennek az élménynek, azoknak 
azért, akik még eddig nem tapasz
talták, azoknak pedig azért.

Furcsa adattal találkozhatunk, 
ha az érdi játékosok egyéni statisz
tikáit tekintjük.

Az NB I. góllövőlistáját ugyanis 
egy olyan váci játékos vezeti, aki 
érdi játékos! Tóth Tímea ugyanis 
92 gólt szerzett 10 mérkőzésen a 
Vác színeiben, de idén már Érden 
gyarapítja majd góljainak számát, 
és haladhat a gólkirálynői cím felé. 
Ami nem kis egyéni eredmény, 
hiszen a magyar bajnokságot tart
ják a világ egyik legerősebb baj
nokságának. 

Mindegy, hogy az összes gólt, 
vagy csak az akciógólokat nézzük, 
a házi – eddigi – góllövőlista élén 
mindkét összevetésben Kovács 
Anna vezet. Õ mérkőzésenként 
több mint négy gólt szerzett. Az 
egyetlen összehasonlítás, amiben 
Wolf Alexandra megelőzi, hogy ő a 
45 gólját nyolc mérkőzésen szerez
te, ez jobb, mint 5ös gólátlag, neki 
a sérülten padon töltött mérkőzé
sek „rontják” a mutatóit. Irányító 
poszton egyébként is rendben 
vagyunk, hiszen Wolf találataihoz 
jön még Gyetván Krisztina 40 gólja. 
A hétmétereslövők tekintetében is 
jól igazoltunk, ezt a statisztikát is 
Tóth Tímea vezeti. 

Annak pedig, hogy az Érdi Újság 
jelen számának kézbevétele előtt 
lezajlott meccsekről nem számo
lunk be, az az oka, hogy a Győr 
elleni szerdai Magyar Kupa, illet
ve a Ferencváros elleni szomba
ti bajnoki mérkőzést lapzártánk 
után játszották. Az eredményekről 
következő lapszámunkban írunk.

Idén, 2011ben is megrendezik Érden a már 
hagyománynak számító maratoni röplab
datornát. Az év legelső maratoni röplabda
tornájára a versenyzőkön kívül számos 
köztünk élő világnagyság, sportlegenda is 
kilátogat.

A rendezvény 2011. január hetedikén 
éjfélkor kezdődik, és kilencedikén dél
előtt fél tízig tart. A helyszín a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, 
Aggtelek u. 8.). A rendezvény célja ezút
tal is a röplabda, a tömegsport és a város 
népszerûsítése. A tervek szerint tíz amatőr, 
vegyes csapat érkezik Érd, Pest megye és 
Budapest területéről.

A csapatokat a közelmúlt kiemelke
dő sztárvendégei erősítik játékukkal. 
A sztárvendégek: Mátrai Beáta (ötszörös 
magyar bajnok, négyszeres kupagyőztes, 
egyszeres Interligagyőztes, huszonöt
szörös magyar válogatott és háromszoros 
strandröplabda magyar bajnok); Gudmann 
Csilla (magyar bajnok, kétszeres kupa 
második helyezett, tizenkétszeres magyar 
válogatott, osztrák strandröplabdabajnok 
és magyar strandröplabdabajnokság máso
dik helyezettje);

Jáka Zsuzsa (magyar bajnok, ötvensze
res válogatott, 1998ban az év játékosa) és 

Kun László (a Vasas, a ZTE, a MAFC 
játékosa volt, magyar szeniorválogatott, sze
nior Eb 6. hely)

Január kilencedikén reggel fél kilenctől 
rendezik a „köztünk élő sportlegendák” 
reggelét. Ezen a röplabda és a hazai sport
élet kiemelkedő egyéniségei szerepelnek. 
Köztük Kotsis Attiláné (játékosként 26 alka
lommal volt válogatott, igazi sikereit edző
ként, szövetségi kapitányként érte el: 1970
től három év megszakítással 1985ig volt a 
női válogatott szakvezetője. Irányításával 
az együttes olimpiai és világbajnoki negye

dik, valamint Ebmásodik és harmadik 
helyezést szerzett). Szalayné Sebők Évát 
sem kell különösebben bemutatni (236
szoros válogatott, olimpiai negyedik helye
zett, Európabajnoki ezüst és bronzérmes, 
BEK és KEKgyőztes, többszörös magyar 
bajnok és MNKgyőztes). Tatár Mihály 265 
alkalommal játszott a válogatottban. 

Négyszeres bajnok, ötszörös Magyar 
Népköztársaság Kupagyőztes, Európabaj
nokságon 1958ban ötödik, 1963ban máso
dik, világbajnokságon 1960ban hatodik, a 
tokiói olimpián 1964ben hatodik, 1958ban 
az Európabajnokság legtechnikásabb játé
kosa, 1962ben a világbajnokság legjobb 
támadójátékosa, négyszer volt hazánkban 
az év legjobb röplabdázója.

Ugyanezen a napon 9 óra 40 és 10 óra 
között lesz a „győztes csapat–sztárjátékosok 
vegyes csapata” közötti mérkőzés. Itt ját
szik majd többek között Demcsák Zsuzsa, 
az UTE játékosa, televíziós mûsorvezető, 
Takács Zsófi, a Vasas játékosa, tizenötszö
rös válogatott, kétszeres magyar bajnok, 
kétszeres kupagyőztes, Vatai Gabriella, a 
Vasas játékosa, aki ötvenszeres válogatott, 
kétszeres magyar bajnok, négyszeres kupa
győztes. És hogy a fiúkat se hagyjuk ki: 
látható lesz Király Zsolt, az Újpest volt játé
kosa, hetvenszeres válogatott, háromszo
ros magyar bajnok, egyszeres kupagyőztes, 
valamint Glózik János, az Újpest volt játé
kosa, aki 140szeres válogatott, kétszeres 
bajnok, egyszeres kupagyőztes. 

A verseny lebonyolításának rendje: negy
ven percenként új csapatok játszanak, 2011 
percen keresztül.

Értékelés: A győztes szettek (egyenlőség 
esetén a pontarány) alapján értékelik a csa
patokat. Az utolsó játszma a 2011. perc ered
ménye alapján kerül értékelésre. A legtöbb 
szettet nyert csapat a torna győztese.

Õsz után, tavasz elõtt Röplabdamaraton  
– 2011 percen át

Eredményhirdetés a tavalyi versenyen

Az elmúlt évben legjobb érdi férfi játékosnak, Szaszák Tibornak T. Mészáros András polgármester 
adta át a díjat

Burai Edina akcióban

Tóth Tímea hat góllal mutatkozott be

sport


