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Az Érdi VSE labdarúgó-szak-
osztályában folyó utánpótlás-
képzés keretében csaknem 150 
gyerek és fiatal vesz részt rend-
szeresen az edzéseken és az 
utánpótláscsapatok részére kiírt 
bajnokságokon. A 2010/2011-es 
szezonban különböző korosz-
tályban számos szép sikert és 
helyezést értek el a fiatalok.

Az U 19-es korosztály az MLSZ 
NB II. Közép Duna „D” cso-
portjában az igen erős mezőny-
ben a 11. helyet szerezte meg. 
Ugyanebben a bajnokságban az 
U 17-es korosztályban az érdi 
fiatalok a 14. helyet érték el.

Az egyik legsikeresebb kor-
osztály a Versits Zsolt edző által 
irányított U 13-as csapat volt, 
mely a Pest megyei kiemelt baj-
nokságban a dicséretes 3. helye-
zést tudta megszerezni.

Az U 11, az U 9 és az U 7  
korosztályban szereplő fiatalok 
az újraindított Bozsik-program 
keretében szervezett bajnoksá-
gokban, illetve tornákon vettek 
részt. A Pest megyei bajnokság 
Budai csoportjában az U 11-es  
csapat az 5. helyet szerez-
te meg. A legszebb sikert az 
U 9-es csapat érte el Horváth 
Sándor vezetésével, a győztes-
től mindösszesen egy ponttal 
elmaradva a második helyet 
szerezték meg a 11 csapatos 
mezőnyben.

Az idei versenyben már a 
legfiatalabb társaság, az U 7-es 
korosztály is részt vett. Itt még 
a versenyeztetés különböző 
időpontokban és helyszíneken 
szervezett tornákon történik, 

így bajnoki helyezésekről nem 
tudunk beszámolni.

Az U 15-ös korosztályban a 
szakosztály nem tudott csapa-
tot indítani a bajnokságban. 
Ennek oka, hogy többen NB I-es 
gárdák (Honvéd, FTC, Újpest) 
utánpótláscsapataihoz távoztak. 
A létszámban és játékerőben 
is meggyengült csapat indítá-
sának már nem volt értelme. 
Remélhetőleg a következő baj-
nokságban már ismét minden 
korosztályban szerepelhet érdi 
együttes.

A saját nevelésû játékosok 
közül egyre többen kapnak 
lehetőséget arra, hogy a fel-
nőttgárdában is megmutassák 
tehetségüket. A tavaszi kupa-
mérkőzéseken mutatkozott be 
az első csapatban Vida Péter, 
Bilau Lőrinc, Molnár Ákos, Nika 
Bence és Schrick Dániel, míg 
Ilyés Gergő már bajnoki mérkő-
zésen is pályára lépett az NB III-
ban. Elsősorban a szorgalmukon 
múlik, hogy a lehetőségekkel 
élve egyre közelebb kerüljenek 
a felnőttcsapathoz.

Az elmúlt napokban került 
megrendezésre és nagy sikert 
aratott az „Óvodai sportnap”, 
ahol az érdi óvodákból részt 
vevő, a labdarúgást szerető gye-
rekeknek egyúttal egy előváloga-
tót tartottak a következő bajnoki 
szezon U 7-es csapat keretének 
kialakítására.

Remélhetőleg ezek a progra-
mok is közelebb viszik a gyere-
keket a labdarúgás és a rendsze-
res sportolás örömének megis-
meréséhez. H. J.

Kis focisták  
nagy eredményei

Ifj. Horváth Sándor a legkisebbekkel
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Hosszas várakozás és az ÉTV-
Érdi VSE vezetőségének kitartó 
és tudatos munkája után július 
4-én a média képviselői és a 
szurkolók is megismerkedhet-
tek a női kézilabdacsapat követ-
kező szezonbeli keretével. 

Az előző évad kilencedik 
helye igazolta, hogy a stáb és 
a csapat is jó úton jár, stabil 
tagja lett Európa egyik legerő-
sebb bajnokságának mezőny-
ében az érdi gárda. A Siófok 
elleni mérkőzés óta nem volt 
különösebb hírverés a csapat 
körül, míg a riválisok háza tájá-
ról röpködtek a „nagy” nevek. 
A csend azonban látszólagos 
volt, hosszú hetek munkája ért 
be a csapat hivatalos bemuta-
tójára, és addig ügyeltek is rá, 
hogy ne szivárogjanak ki talál-
gatások az átigazolások körül. 

A várakozást csak fokozta a 
székekre terített 16 narancssár-
ga dressz, amely türelmetlenül 
várta gazdáját. A lányok bemu-
tatása előtt Tekauer Norbert 
szakosztályelnök bejelentette, 
hogy bár a mezszponzor nem 
változik, azonban a felsőkön 
megjelent a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének neve, 
akikkel gyümölcsöző kapcsola-
tot remélnek, Kardosné Gyurkó 
Katalin főtitkár asszony pedig 
részt is vett a bemutatáson. 
Ezután következhetett az igazi 
attrakció! Sorban jöttek be a 
csapat tagjai, és a névsorból 
hamar kiderült, a meghatáro-
zó játékosok, a keret gerince 
együtt maradt, és öt új játéko-
sa lesz az ÉTV-Érdi VSE-nek 
a 2011–12-es szezonban. Az 
első új név Vincze Melindáé, 

aki az Alcoa FKC RightPhone 
csapatából érkezett. A magyar 
bajnok és válogatott kerettag 
mellett csatlakozott a keret-
hez Szekeres Klára és Bognár 
Barbara is. A balátlövő posz-
ton játszó Szekeres Klára, aki 
szintén játszott már a nem-
zeti csapatban, hét év után 
hagyta el a Békéscsabai Előre 
NKSE csapatát, és cserélte le 
a lila mezt narancssárgára. Az 
irányító Bognár Barbara, aki 
az előző bajnoki döntő leg-
jobb játékosa volt az akkor még 
DVSC-Korvex néven szereplő 
csapatában, korábban hét évet 
húzott le Győrben, és megjárta 
Dániát is, ahol az Aalborg DH 
együttesében kézilabdázott. 

Két idegenlégiós később 
csatlakozik az ÉTV-Érdi 
VSE keretéhez. Anna Ursula 
Gudmundsdottir, aki az egyre 
erősödő és a világbajnoki sze-
replést is kivívó izlandi válo-
gatott beállósa, az ottani baj-
nokcsapat Valurból érkezik. 
Ismerősen csenghet Szvetlana 
Gridnyeva neve, aki Vácott és 
az FTC-ben is játszott a magyar 
csapatok közül, a rutinos 
kapus nagy segítséget nyújthat 
az előző szezonban kitûnően 
teljesítő Janurik Kinga és 
Oguntoye Viktória további fej-
lődésében. A távozók listájára 
Burai Edina, Ferencz Judit, 
Gyetván Krisztina, Megyes 
Ildikó és Õri Cecília neve 
került fel, míg Schneck Réka 
a Budaörs-Érd gárdájában ját-
szik augusztustól. Az edzői 
stábban is akad egy változás, 
az anyai örömök előtt álló 
Németh Helga másodedzői fel-
adatait szeptembertől szintén 

a budaörsi együttmûködésnek 
is köszönhetően a Budaörs-Érd 
NB I/B-s csapatának edzője, 
Neukum Tamás látja el. 

A célok egyértelmûek: ilyen 
minőségi igazolások után a baj-
nokság első öt csapata közé tör 
az ÉTV-Érdi VSE, míg a Magyar 
Kupa küzdelemsorozatában 
meg sem állnának a négyes 
döntőig.

– Az új játékosokat megha-
tározott szempontok alapján, 
tudatosan, posztokra igazoltuk. 
Az első év türelemmel és csa-
patépítéssel telt, ebben az évben 
szeretnénk, ha a munka az ered-
ményben és az elért helyezés-
ben is tükröződne. Azt várom 
a csapattól, hogy az élmezőny-
höz tartozzunk, és kivívjuk az 
európai kupában való szereplés 
jogát. A felkészülést, a valódi 
munkát most kezdjük, de úgy 
fogunk mindennap dolgozni, 
hogy a legjobbak közé tudjunk 
tartozni a magyar bajnokság-
ban – fogalmazott a vezetőedző, 
Szabó Edina.

Nyilvánosságra került a nyár-
végi rangos nemzetközi felkészü-
lési torna menetrendje, amely-
nek Érd és Budaörs ad otthont 
augusztus 12–14. között. A hazai 
csapat első meccsét augusztus 
12-én 19 órától a bajnoki ezüst-
érmes, névváltozáson átesett 
DVSC-Fórummal vívja, ahol 
Bognár Barbara rögtön farkas-
szemet nézhet volt csapatával. 
Egy nappal később a legfénye-
sebb eredményekkel büszkélke-
dő horvát csapat, a bajnoki cím-
védő RK Podravka Koprivnica 
ellen mérkőznek Pádár Margóék, 
a helyosztókra pedig augusztus 
14-én kerül sor. A másik csoport-
ban az Alcoa FKC RightPhone, a 
Veszprém Barabás KC és a fran-
cia Metz Handball küzd majd 
meg egymással. 

Felszállt tehát a füst, realizá-
lódtak a tervek, az érdi szur-
kolók nagy örömére komoly 
tényező lesz a bajnokságban 
az ÉTV-Érdi VSE. A tudatos, 
ésszerû igazolások, amelyek 
eddig is jellemezték a klubot, 
komoly reményekre jogosíthat-
nak fel. 

Nincs más hátra immár, mint 
visszaszámolni!

 Szarka András

Lehullt a lepel – cél az elsõ öt hely valamelyike

Bemutatkozott az újjáalakult csapat

Nagy feladatok várnak Bognár Barbarára és Vincze Melindára is

A megújult csapat itt még civilben

Az izlandi Anna Ursula Gudmunds
dottirt a meze képviselte


