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ÉTV-Érdi VSE – Hidrostop-Kozármisleny 34-20 (17-11)

Õszi elsõk a kézilabdázók

Török Petra idei legjobb teljesítményét nyújtotta
Most is az látszott a Treff
Sportcentrumban
lejátszott
találkozón, hogy az érdi csapat
bizony kinõtte a létesítményt, és
a lehetõ legjobbkor válhat majd
új otthonukká az Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzata által
finanszírozott projekt keretében
megújuló és lelátóval bõvülõ
Batthyány Tornacsarnok.
Ezúttal nehéz mérkõzésre
számított
Kedves
László
vezetõedzõ, és úgy látszott, könnyen igaza lehet. Ugyanis nem
úgy indult a meccs, ahogyan a
legtöbben várták; a lányok eleinte nem álltak rá erre a találkozóra, aminek az elsõ 10 percben
4 gólos vendégvezetés lett az
eredménye, sõt, a kihagyott ziccereket tekintve lehetett volna
ez nagyobb különbség is. Az
egész szezonban nem volt még
példa arra, hogy jelentõsebbnek
mondható hátrányban kézilabdáztak volna az érdiek, még ha
voltak is nehezen induló meccseik. Ez az új feladat sem bizonyult lehetetlennek a csapat
számára, idõkérés és sorozatos
cserék után 5 perc elégnek bizonyult az egyenlítéshez, majd
a félidõ végéig fokozatosan a
vezetés átvételéhez és magabiztossá tevéséhez is. Õri Cecília

már-már szokásos módon az
elsõ kísérletét elrontotta, utána
azonban a tanári passzokat
klasszishoz méltó módon váltotta gólokra. Ezzel õ, és az idei
legjobb teljesítményét nyújtó
Török Petra voltak a játékrész
legjobbjai – utóbbi góljai mellett
parádés gólpasszokkal vétette
észre magát.
A második harminc perc szokásos módon zajlott, az Érd
többnyire indításokkból szerezte góljait. Pilmayer Márti a csapathoz hasonlóan megküzdött
saját magával; a végére jött bele
és 5 perc alatt 4-szer is eredményes volt. A mérkõzés végére
alakult ki a két csapat között a
legnagyobb különbség.
ÉTV-Érdi VSE – HidrostopKozármisleny 34-20 (17-11)
Érd, Treff Sportcentrum, 350
nézõ
Játékvezetõk: Kugyela János,
Száva Flórián
Versenybíró: Nyári Mihály
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó,
Richter Bernadett, Schneck
Réka, Török Petra 4, Szrnka
Hortenzia 5(4), Sidó Krisztina
3, Gálhidi Zsuzsanna 2, Balog
Beáta, Õri Cecília 6, László
Barbara 2, Gyetván Krisztina

4, Pilmayer Márta 4, Pádár
Margó, Németh Helga 4.
Hétméteresek: 5/4, illetve 3/2.
Kiállítások: 4 perc, illetve 6 perc.
Az érdi csapat ezzel már
biztosan a feljutást érõ elsõ
helyen várja a tavaszt az NB
1/B Nyugati csoportjában, de
természetesen a még hátralévõ
jövõ szombati, Tolna KC elleni
találkozó is kötelezõ feladat a
lányok számára.
Sokan voltak kíváncsiak az
ifjúságiak utolsó hazai szereplésére és talán mondhatjuk, õszi
fejlõdésük eredményét láthatták ezen a napon, akik végigkövették szereplésüket. A nagy
rivális csak az elsõ tíz percben
tûnt igazán vérmes ellenfélnek, a második félidõben már
hitehagyott gárda benyomását
keltette. Jó védekezéssel kevés
gólon tartották az érdi fiatalok
az ellenfelet, a második félidõ
elsõ felében pedig több, mint 10
percig nem kaptak gólt, amivel
el is dõlt a találkozó.
Az ifjúsági csapat mérkőzésén:
ÉTV-Érdi VSE–Kozármisleny:
30-20 (13-7)
Gyõzött tehát az ifjúsági csapat is, és ezzel akár ezüstérmes
pozícióban telelhet.
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Idényzárás gyõzelemmel
Az utolsó fordulóban hazai
pályán aratott gyõzelmével
zárta az õszi szezont az NB
III. Duna csoportjában szereplõ
Érdi VSE labdarugó csapata.
Hogyan értékeli az õszi szereplést? – errõl kérdeztük Miskovicz
Bálintot, a csapat edzõjét.
– A bajnokság elõtt a vezetõk
az 1-7. hely valamelyikének
megszerzését tûzték ki célként
a csapat elé. Ez a helyezés
mindenféleképpen elõrelépést
jelentene az elõzõ bajnoki
helyezéshez képest, különös
tekintettel arra, hogy az NB IIIas csoportok közül a Duna csoport a legkiegyensúlyozottabb
és nyugodtan mondhatjuk, a
legerõsebb is.
– A bajnokság elõtt jelentõs
változások történtek a játékoskeretben…
– Többen elmentek, illetve
kölcsön adta õket a szakosztályvezetés, és hét új játékos
érkezett a régiekhez. Ezzel alakult ki az a 18-as keret, amellyel
végig játszottuk az õszi szezont.
Merõben más stílusban játszó
csapatot kellett felépíteni: a
korábban védekezõ felfogásban
játszó helyett egy támadó játékra épülõ csapat kialakítása volt
az elsõrendû feladat, úgy, hogy

közben az újonnan érkezett
játékosokat is be kellett építeni.
A felkészülés alatt összeállt a
gárda, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elsõ
hat mérkõzésen nem találtunk
legyõzõre. A két hét bajnoki
szünet nem jött jól, mert utána
két vereség és egy hazai döntetlen következett. A hajrában
ismét magunkra találtunk és
csak az Újpest B csapatától kaptunk ki, amelyik végül is az õszi
bajnok lett.
– Megfelelõnek tartja az elért
negyedik helyet?
– Igen: az elsõ helyezettõl négy
ponttal vagyunk elmaradva, de
a második helyezett már csak
egy ponttal van elõttünk. Igaz,
az ötödik helyezettet csak jobb
gólkülönbséggel elõzzük meg.
A támadó játékunk a korábbi
évekhez képest egyértelmûen
javult. Minden mérkõzésen
támadó szellemben játszottunk. A harmadik legtöbb gólt
rúgtuk a csoportban, és csak
egy mérkõzésen nem lõttünk
gólt. A védelem annak ellenére,
hogy 18 gólt kapott – a felét, 9
gólt 2 mérkõzésen – jó teljesítményt nyújtott. A középpálya
megítélése már felemás. Voltak
jó és kevésbé jó mérkõzéseik.

Pályázati kiírás közalkalmazotti munkakör
betöltésére
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár (2030 Érd, Hivatalnok
u. 14.) pályázatot hirdet

gazdasági vezető
(magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Pályázati feltételek: főiskola, közgazdász, mérlegképes könyvelő, költségvetés területén legalább 1-3
év szakmai (gazdálkodási és személyügyi) tapasztalat, felhasználói szintû MS Office irodai alkalmazások
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok,
erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat beadási határideje: 2010. január 4.
Elbírálásának határideje: 2010. január 5.
Benyújtásának módja: személyesen Bazsóné
Megyes Klára igazgatónál (a könyvtárban), illetve
elektronikai úton: megyesklara@csukalib.hu.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
www.csukalib.hu honlapon szerezhető.

Miskovicz Bálint, edzõ
A támadóink helyzetkihasználásán mindenféleképpen javítanunk kell. Sok helyzetet dolgozott ki a csapat, és a rúgott 34
góllal sem kell szégyenkeznünk,
de sajnos még így is sok helyzet
maradt kihasználatlanul. Annak
ellenére, hogy a cserék is jól
illeszkedtek be a játékba és játékukkal segítették a csapatot,
bebizonyosodott, hogy sérülések és eltiltások esetén rövid a
kispad, ezért tovább szeretnénk
erõsíteni a keretet.

Harmat Jenõ

Ünnepi munkarend
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal munkarendje a
2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 16/2008. (IX. 26.)
SZMM-rendelet alapján az alábbiak szerint alakul:
2009. december 18. (péntek)

Munkanap



Okmányiroda, ügyfélfogadás:
2009. december 19. (szombat)

Pihenőnap

2009. december 24. (csütörtök)

Pihenőnap

8.00–18.30
 8.00–11.00

Közvilágítás
Számos panasz és bejelentés érkezik az Elműhöz az
érdi közvilágítással kapcsolatban, azonban az Elmű
nem illetékes ebben az ügyben.
A közvilágítással kapcsolatos problémákkal kereshetõ
cég neve és elérhetõsége:
RFV, amit helyi díjjal lehet hívni: (06-40)-200-855.

