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A kisebb  bajnoki  szünetet 
kihasználva, a hátralévő két fon-
tos rangadó előtt az európai női 
kézilabda egyik kiemelkedő csa-
patát látta vendégül az ÉTV-Érdi 
VSE. A hazája bajnokságát 1977. 
óta  megszakítás  nélkül,  kima-
gaslóan uraló és rekordot jelen-
tő  nyolc  alkalommal  Bajnokok 
Ligáját  nyerő  osztrákok  elleni 
edzőmérkőzés kiválóan szolgál-
ta  azt  a  célt,  hogy  lemérjék, 
hol  tartanak  egy  stabil  európai 
kupaszereplő  ellen  az  érdiek. 
A Hypo  fénye  ugyan  az  utóbbi 
időben  valamelyest megkopott, 

ezt  jelzi,  hogy  bár  Bajnokok 
Ligája-csoportjukban  a  harma-
dik  helyen  végeztek  –  a  DVSC 
előtt – a KEK-ben folytatva nem 
sikerült  nagyot  alakítaniuk,  és 
már  a  16  között  búcsúztak  a 
Metz  ellenében.  Hazájuk  baj-
nokságát idén is óriási fölénnyel 
vezetik  –  ezt  a  monotonitást 
megtörve  látogattak  Érdre,  egy 
jóval  erősebb  pontvadászatból 
érkező  ellenfél  otthonába.  Az 
ügyvezetői  és  edzői  feladatok-
ról  lemondó,  hírhedt  Gunnar 
Prokop  helyét  az  idény  elején 
Martin Matuschkowitz  foglalta 
el az edzői székben, és az oszt-
rák  csapat  ezzel  már  más  utat 
jár,  mint  az  utóbbi  években, 
sokkal  több  lehetőséget  adva 
a  fiatal  osztrák  játékosoknak. 
Ez  az  utóbbi  világversenyeken 
rendre  leszereplő  osztrák  női 
kézilabda-válogatott  fejlődé-
sét  is  segítheti.  Természetesen 
továbbra  is  vannak  idegenlégi-
ósok,  a  csapat  egyik  erőssége 
például  a  brazil  trió  mellett  a 
magyar Léránt Vivien. 
A mérkőzést  Kovács Anna 

és  a  két  szezonon  keresztül 
a  Hypo-ban  kézilabdázó  Tóth 
Tímea is kihagyta, azonban újra 
a pályán köszönthették a nézők 
a jobbszélső Török Petrát. 
A tétnélküliség  és  a  március 

7-i, hétfő délelőtti  időpont elle-
nére  Szabó Edina  az  elejétől 

kezdve  a  megszokott  maxima-
lizmusával  instruálta  a  pálya 
mellől tanítványait, de hasonló-
képpen  tett  a  vendégek  edzője 
is.  Villámgyors  érdi  gólok  után 
magukra  találtak  a  sárga-piro-
sak  és  átvették  a  játék  irányí-
tását,  sajnos,  játékuk  dinami-
káját  nem  tudták  felvenni  az 
érdi  hölgyek.  Támadásaikat 
hatékonyan és gyorsan fejezték 
be,  az  eladott  labdákat  pedig 
lerohanásokból  szerzett  gólok-
kal büntették, jól zártak vissza, 
ezáltal  a  vendéglátóknak  min-
dig  felállt  védelemmel  kellett 
farkasszemet  nézniük,  találata-
ikat  is  nehezebben  szerezték. 
A mérkőzés jellegéből fakadóan 
sok volt a csere, Szabó Edina is 
sokat  változtatott.  Támadásban 
Wolf Alexandra és Pádár Margó 
is  agilisan  játszott,  azonban  a 
félidőre magabiztos lett a Hypo 
előnye. 
A szünet  után  is  hasonló 

maradt a játék képe, a gyorsabb 
támadásépítésnek  köszönhető-
en  a  vendégek  domináltak  és 
tízgólosra  hízott  az  előnyük. 
Az ellenfél legjobbjainak szoros 
emberfogással  történő  kikap-
csolása  után  azonban  valame-
lyest csökkeni kezdett a hátrány 
és a hajrába érkezvén az iram is. 
Burai Edina találatával beállítot-
ta a végeredményt, ami így egy 
tisztes  vereséghez  volt  elég,  de 
a  második  játékrészt  ezzel  az 
Érd nyerte,  ami mindenképpen 
dicséretes.
 

ÉTV-Érdi VSE – Hypo 
Niederösterreich 27-33 (14-21)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
100 néző
ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Schneck Réka, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 1, Tamás 
Krisztina 2, Ferencz Judit, 
Balog Beáta 4(1), Őri Cecília 
1, Kisfaludy Anett 2, Gyetván 
Krisztina, Burai Edina 1, Wolf 
Alexandra 5(2), Pádár Margó 
4, László Barbara 2(2), Kuridza 
Sandra 5
Hétméteresek: 5/5
Kiállítások: 4 perc

A csalódást  jelentő  duna-
újvárosi  bajnoki  után  az  erős 
ellenféllel  szembeni  gyakorlás 
az  elkövetkező  fordulók  előtt 
hasznos  lehet,  hiszen  ugyan-
csak komoly játékerőt képviselő 
csapatok ellen kell megküzdenie 
az  együttesnek.  Legközelebb 
március  19-én  18  órától  az 
Alcoa  FKC  RightPhone  ellen  a 
Batthyány Tornacsarnokban lép 
majd pályára az ÉTV-Érdi VSE.
  Sz. A.

ÉTV-Érdi VSE – Hypo Niederösterreich 27-33 (14-21)

Híres osztrák vendég  
a Batthyány Tornacsarnokban

Wolf Alexandra, a külföldi sztárok között is kimagaslott

László Barbara lendületben

A győzelem reményében lépett 
pályára  a  hazai  labdarugó-
csapat  a  kiesés  ellen  harcoló 
soroksáriak  ellen.  A győzelem 
még  akkor  is  elvárható  volt, 
ha a vendégek az előző fordu-
lóban az élmezőnyhöz tartozó 
Törökbálintot  biztosan  győz-
ték le.
Álmosan kezdett az érdi csa-

pat, ezt kihasználva az agilisan 
játszó  vendégek  sorozatosan 
harcolták  ki  a  szögleteket, 
igaz,  ezekből  helyzetekig  sem 
jutottak.  Aztán  fokozatosan 
magához ragadták a kezdemé-
nyezést  a  hazaiak,  és  enyhe 
mezőnyfölényt  harcoltak  ki. 
A vezetést  mégis  a  vendégek 
szerezték  meg.  A 20.  percben 
mintegy  25 méterről  hatalmas 
lövést küldött kapura egy ven-
dégjátékos,  a  hazaiak  kapusa 
bravúrral  kiöklözte  a  kapuba 
tartó  labdát,  a  soroksáriak 
részéről  Kocsis  eszmélt  leg-
gyorsabban,  és  a  fekvő  kapus 
felett fejelt a kapuba. 0-1. Nem 
kellett sokat várni az egyenlítő 
gólra.  A 26.  percben  egy  elő-
revágott  labdát  Skita  elvitt  a 
védője mellett, majd  a  kapust 
is  kicselezve  lőtt  a  kapuba.1-
1.  A két  gól  megnyugtatta  a 
csapatokat, és az addig kapko-
dó  küzdelmet  egyre  inkább  a 
színvonalas játék váltotta fel. 
 A hazai  szurkolók  azonban 

hiába  bíztak  a  vezetés  meg-
szerzésében,  ez  nem  sokkal 
a  félidő  vége  előtt  a  vendé-
geknek sikerült. A 40. percben 
szöglethez  jutott  a  soroksári 
csapat.  A beívelt  labdára  nem 
mozdultak ki a hazaiak, így az 
akadálytalanul  jutott  a hosszú 
saroknál  álló  Kristófhoz,  aki 
senkitől  sem zavartatva helye-
zett  a  kapu  bal  alsó  sarkába. 
1-2.
Hazai rohamokkal kezdődött 

a második félidő. Az érdi csapat 
játékán látszott, hogy mindent 
elkövet  az  eredmény  maga 
javára  fordításáért.  Levegőben 

lógott az egyenlítő gól, de saj-
nos a kinyíló védelem mellett a 
vendégek  növelték  előnyüket. 
Az 55. percben egy gyors táma-
dást  követően  létszámfölény-
be kerültek a vendégtámadók, 
amelyet  biztosan  használtak 
ki. 1-3.
A harmadik gól  végleg meg-

fogta  a  hazai  csapatot.  Hiába 
akartak,  küzdöttek,  a  játékba 
sorozatosan hiba  csúszott,  így 
a vendégek sorra akadályozták 
meg  a  gólhelyzetek  kialakítá-
sát.
Az  érdi  csapat  nem  tudta 

megismételni  az  elmúlt  heti 
játékát.  Többen  mélyen  tudá-
suk  alatt  játszottak,  így  ha 
váratlanul  is,  de  megérdemel-
ten gyűjtötte be a három pon-
tot a soroksári együttes.
 

Érdi SE - Soroksár SC 1-3 
(1-2)
Érd, 200 néző
Vezette: Tamási Péter
Érd: Szabó G. – Gróf A. 
(Herczog Gy.), Horváth L., 
Horváth S., Kovács K. -Ország 
P., Nagy A., Flórián Á., 
Cservenka G. (Süveges G.) 
– Skita T., Havrán G. (Megyeri 
R.)
Hazai gólszerző: Skita T.

Sárga lap: Horváth S., Horváth 
L.
Jók: A hazai csapatból senki 
sem emelhető ki.

A mérkőzést  követően 
Miskovicz Bálint  letörten  nyi-
latkozott a látottakról:
–  Borzasztóan  gyengén  ját-

szott a csapat. Hihetetlen, hogy 
egy  hét  leforgása  alatt  ennyit 
tud  romlani  egy-két  ember 
teljesítménye.  Fel  van  adva  a 
lecke, és mindent megteszünk, 
hogy jelesre tudjuk felmondani 
a  jövő  héten.  A Dorog  ellen 
csak a győzelem lehet elfogad-
ható eredmény.

Kiss Zoltán (Soroksár):
– A játék és a helyzetek alap-

ján  megérdemelt  győzelmet 
szereztünk.  A csapat  mindent 
elkövetett  a  győzelemért  és 
a  taktikai  elképzeléseink  is 
maradéktalanul teljesültek.
  A hét  végén,  március  19-

én,  szombaton  három  órakor 
a  Dorog  csapatát  fogadják  az 
érdiek az Ercsi úti sportpályán, 
majd  a  következő  fordulóban, 
március 27-én, vasárnap három 
órakor Sárisápon vendégesked-
nek.

  Harmat Jenő

Érdi VSE – Soroksár SC 1-3 (1-2)

Megérdemelt vendégsiker

A vendégkapus biztosan hárította az egyik hazai próbálkozást
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FELHÍVÁS
A Bolyai János Általános Iskolában

(2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.)
a 2011/2012. tanévben is indítunk

MAGYAR-NÉMET KÉT TANNYELVŰ 1. OSZTÁLYT. 
A beiratkozás előtti tájékozódó beszélgetés időpontja:

2011. MÁRCIUS 19. 900
Helye: 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.

VÁRJUK A LEENDÕ 1. OSZTÁLYOSOKAT.
A tájékozódó beszélgetésre 2011. március 18-ig lehet  

jelentkezni személyesen iskolatitkárunknál,
 vagy

 a 06 23 365 023 telefonszámon, 
vagy 

iskolánk e-mail címén:
bolyai.erd@hawk.hu

Az érdeklődő szülők részletes információt olvashatnak
iskolánk honlapján: www.bolyai-erd.sulinet.hu

Nyílt nap 
a Kőrösiben

A Kőrösi Csoma Sándor  
Általános Iskola
március 23-án, 

szerdán 8,00-10,00 óra között
nyílt napot tart az alsó tagozatos,

március 24-én
 8,00-10,00 óra között

a felső tagozatos szülők részére.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

 Maitz Ferenc igazgató


