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Szakrendelések és gondozók, rendelési és elõjegyzési idõk
2011. március 1-jétõl (folytatás)

NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK BEUTALÓ ELŐJEGYZÉS,TELEFONSZÁM

ULTRAHANG 
Dr. Neszmélyi Gabriella - 7.30–13.30 13.30–19.30 - 13.30–19.30 Szükséges Szükséges, 369-039/171 m.
Dr. Kövy Katalin 7.30–13.30 - - 7.30–19.30 7.30–13.30 Szükséges Ideiglenes! Szükséges, 369-039/171 m. 
Dr. Garancz Eleonóra/carotis UH - 13.30–19.30 - - - Szükséges Szükséges, 369-039/160 vagy 161 m.
Dr. Medveczki Andrea - 15.00–19.00 - - - Szükséges Szükséges, 369-039/171 m.
Rozsondai Anikó/carotis UH - - 7.30–12.30 - - Szükséges Szükséges, 369-039/171 m.
Dr. Benedek L./csecsemő-UH 14.30–17.30 - - - - Szükséges Szükséges, 369-039/171 m.
Dr. Bakos László/ genetikai UH - - - 13.00–15.00 - Szükséges Szükséges, 365-232/161 m. 
UROLÓGIA
Dr. Korodi-Gál Botond 16.00–19.00 - - - - Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.
Dr. Tankó Attila - 9.00–13.00 - - - Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.
Dr. Keszthelyi Attila - 16.00–19.00 - - - Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.
Dr. Molnár Ádám - - 16.00–20.00 - - Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.
Dr. Fischer Gábor - - - - 8.30–13.30 Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.
Dr. Filkor Gábor Miklós - - - - - - Átmenetileg szünetelteti rendelését!

Dr. Sebestyén László Géza
Helyettesítőként 

– lásd aktuális heti 
értesítő!

Nem szükséges Szükséges, 365-232/165 m.

TÜDŐGYÓGYÁSZAT ÉS GONDOZÓ
Dr. Győri Zsuzsa 7.30–13.30 7.30–13.30 7.30–13.30 12.30–18.30 - Szükséges Előjegyzés: munkanapokon 11.00-12.30-ig és 16.30-18.15-ig, 365-261
Dr. Terék Katalin 7.30–13.30 12.30–18.30 7.30–13.30 7.30–13.30 7.30–13.30 Szükséges Előjegyzés: munkanapokon 11.00-12.30-ig és 16.30-18.15-ig, 365-261
Dr. Ferenczy Nóra 12.30–18.30 7.30–13.30 - 12.30–18.30 7.30–13.30 Szükséges Előjegyzés: munkanapokon 11.00-12.30-ig és 16.30-18.15-ig, 365-261
Dr. Forrai Ágnes - - 12.30–18.30 - - Szükséges Előjegyzés: munkanapokon 11.00-12.30-ig és 16.30-18.15-ig, 365-261 
TÜDŐSZŰRÉS 7.30–13.30 12.30–18.30 7.30–13.30 12.30–18.30 7.30–13.30 Nem szükséges Nem szükséges, 365-261

információk – sport

A Magyar Kupa négyes döntője 
miatti  egyhetes  szünetet  köve-
tően  a  rájátszással  folytatódott 
az  első  osztályú  női  kézilab-
da-bajnokság.  Az  érdiek  kilen-
cedik  helyüknek  köszönhetően 
lecsúsztak  a  középházi  csaták-
ról,  az  alsóházban  kell  küzde-
niük,  ahova  legjobb  helyezé-
sük miatt négy pontot vihettek. 
Ugyan  matematikailag  lehet-
séges,  de  gyakorlatilag  elkép-
zelhetetlen:  egyáltalán  nem 
fenyegeti  a  csapatot  a  kiesés. 
Szabó Edinának mindenképpen 
a  legfőbb  kihívást  az  együttes 
motiválása  jelenthette  a  már 
kétszer  is  fölényesen  legyőzött 
csapatok ellen. 
Az  első  ellenfél  az  UKSE  

Szekszárd  volt,  amelyet  bő  egy 
hónappal ezelőtt az alapszakasz 

legnagyobb hazai győzelmét arat-
va intézte el az ÉTV-Érdi VSE. Az 
utóbbi  években  éles  párharcot 
vívtak  egymással  a  csapatok  a 
feljutásért, azonban az NB I-ben 
már  különböző  célokért  küzde-
nek a felek. A Tolna megyeieket 
a kiesés réme is komolyan fenye-
geti, nehezen sikerült felvenniük 
a bajnokság ritmusát, 12. helyük 
okán  mindössze  csak  egy  pon-
tot hoztak a rájátszásba a sárga-
kékek,  és  elég  kilátástalannak 
tûnik számukra a bennmaradás. 
Az  érdiektől  pedig  keretük  ere-
jét  tekintve  hibátlan  produkciót 
várnak el a szurkolóik, akik szép 
számmal  kísérték  el  a  csapatot 
Szekszárdra is. 
Elég  álmosan  kezdtek  bele 

a  gólgyártásba  a  csapatok:  pár 
perc  kellett,  amíg  a  vendégek 

UKSE Szekszárd–ÉTV-Érdi VSE 25-37 (11-18)

Kezdésként sima siker
felvették a ritmust, és amikor ez 
megtörtént, Tóth Tímea és Wolf 
Alexandra  találatainak  köszön-
hetően léptek el a narancs meze-
sek. A hazaiak lelkesen küzdöt-
tek,  és  láthatóan  a  bírói  szim-
pátia  is  segítette  őket,  ennek 
ellenére  még  kettős  emberelő-
nyüket sem tudták kihasználni. 
A kapuban  Oguntoye Viktória 
remekül  tette  a  dolgát,  a  véde-
lem  is  jól  mûködött,  kihasz-
nálták  az  ellenfél  hibáit,  és 
hétgólosra  növelték  az  előnyt 
az  érdi  hölgyek.  Török Petra, 
miután  két  héttel  ezelőtt  élete 
első élvonalbeli gólját  szerezte, 
ismét  agilisan  játszott,  és  szü-
letésnapja  alkalmából  három 
góllal  lepte  meg  magát,  a  csa-
pat  pedig  magabiztos  játékkal 
őt.  A vendéglátóktól  az  ifjúsá-
gi  válogatottal  Európa-bajno-
ki  részvételt  húzóemberként 
kiharcoló,  majd  a  junior  nem-
zeti  együttesbe  is  meghívott 
Szekerczés Luca próbálta  fiatal 
kora ellenére  is a hátán vinni a 
gárdát, mindebben  csak Fauszt 
Nóra  volt  segítségére.  A félidőt 
magabiztos  előnnyel  zárták  a 
vendégek, uralták a mérkőzést.
 Nem kellett sokat várniuk az 

érdi  drukkereknek,  és  a  máso-
dik  játékrész  hetedik  percében 
már  13-23-nál  számolhattak  a 

Tolna  megyeiekre.  Könnyedén 
szerezték  a  gólokat,  a  félidő 
felénél  akár  a 40  találat  is  elér-
hetőnek  látszott.  A hajrára 
azonban  csökkent  az  iram, 
Szabó  Edina  tanítványai  már 
csak  tartották  a  különbséget, 
és  az  összes  benevezett  játé-
kos  pályára  léphetett.  A bírók 
továbbra sem kímélték az Érdet, 
feleannyi büntetőt kaptak,  és  a 
kiállítások  száma  is  a  duplája 
volt  a  hazaiakénak.  Hiába  pró-
bálkozott azonban a Szekszárd, 
előnyeit nem tudta hatékonyan 
kihasználni, a vendégek könnye-
dén  tartották  a  különbséget. 
Az  alapszakasz  gólkirálynő-
je,  Tóth  Tímea  immár  zsinór-
ban  harmadik  meccsén  jutott 

el  legalább  tíz  gólig,  de  Wolf 
Alexandra és a válogatott keret-
tag Kisfaludy Anett  is  villogott. 
Az  utóbbi  hetek  gyengébb  tel-
jesítményét  feledtette  a  jobbát-
lövő  Kovács  Anna,  akit  remél-
hetőleg a második félidei három 
gólja  ismét  lendületbe  hoz  a 
következő  fordulókra.  Az  érdi-
ek ezzel a  sikerrel 6 ponttal  az 
alsóház élén állnak, megelőzve 
az  5  pontos  Siófok  KC-t,  a  2 
egységgel álló Újbuda TC-t és a 
továbbra is 1 ponttal szerényke-
dő UKSE Szekszárdot. 

UKSE Szekszárd–ÉTV-Érdi VSE  
25-37 (11-18)
Szekszárd, Városi Sportközpont, 
300 néző.

Játékvezetők: Medve Róbert, 
Nagy László.
Versenybíró: Tóth Károly.
ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Oguntoye Viktória, Török Petra 
3, Kovács Anna 3, Ferencz 
Judit, Balog Beáta, Õri Cecília, 
Kisfaludy Anett 6, Gyetván 
Krisztina 2, Burai Edina, Wolf 
Alexandra 5, Pádár Margó 
2, László Barbara 2, Kuridza 
Sandra 4, Tóth Tímea 10 (5).
Hétméteresek: 5/5.
Kiállítások: 20 perc.

Az  ifjúsági  bajnokság  alap-
szakaszának  drámai  végjátéka 
után az ÉTV-Érdi VSE hajszállal 
csúszott le a nyolcadik helyről a 
rendkívül szoros középmezőny-
ben,  így  a  felnőttekhez  hason-
lóan  a  9–12.  helyért  küzdhet. 
Nem  csak  ebben  hasonlítanak 
a  nagy  csapathoz,  a  fiatalok 
is  kiemelkednek  az  alsóház 
mezőnyéből. Első ellenfélként a 
Veszprém  Barabás  KC  érkezett 
a  Batthyány  Tornacsarnokba. 
A Németh Helga által  felkészí-
tett  csapat  nem  bízott  semmit 
a véletlenre, meggyőző játékkal 
fektette  két  vállra  a  bakonyia-
kat.

ÉTV-Érdi VSE–Veszprém 
Barabás KC 38-25

A következő  fordulóban  az 
Újbuda  TC  látogat  a  Batthyány 
Tornacsarnokba.  A mérkőzést 
április 15-én, pénteken 18 órától 
rendezik. 
  Sz. A.

Határozott védekezés az érdi kapu elõtt


