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Kék hírek

Fotó: Verebélyi Roland

a mezõny élén

Balog Beáta hat góllal járult hozzá a 21 gól különbségû
gyõzelemhez

Az érdi felnõtt nõi kézilabdacsapat október 11-én ismét nagyarányú gyõzelmet
aratott bajnoki mérkõzésen. Legutóbb
Szentendrén gyõzött az együttes, ezt
követte a mostani, vasárnapi mérkõzés.
Valószínûleg az eddigi jó eredmények
hatására ezúttal régen látott szépszámú
közönség gyûlt össze: már az ifjúsági
mérkõzésen kevés üres széket lehetett
látni, a felnõttmérkõzésre pedig a kapu
mögötti lelátórész is megtelt. Minden
adott volt tehát egy jó hangulatú kézilabda-mérkõzéshez.
A hazaiak nehezen lendültek játékba,
a mérkõzés elsõ tíz percében még kicsit
„dadogott” a labda. Kedves László edzõ
idõkéréssel rázta fel a lányokat, amire
4-0-s sorozattal válaszolt a csapat, majd
a félidõre el is döntötte a találkozót.
Szrnka Hortenzia, Gyetván Krisztina és
Balog Beáta 15 gólt hozott össze ebben
a játékrészben. Németh Helga jó indításai és passzai szinte minden esetben
gólt eredményeztek, amikor pedig úgy
adódott, õ fejezte be az akciót.
A második félidõt a biztos gyõzelem
tudatában megint kicsit könnyelmûen
kezdték az érdiek, de ez is csak az
eredmény ideigleneses tartására volt
elegendõ a vendégektõl. Végül kivétel
nélkül minden pályára lépõ mezõny

Edzõ: Miskovicz Bálint
Góllövõ: Flórián Á. 11‑esbõl
Sárga lap: Nagy A., Flórián Á.

Érd körzeti megbízotti irodái
nak hálózata a héten tovább
bővült: a Duna utcai után hétfőn átadták a második irodát is,
a Fehérvári út 16. szám alatt.
A megnyitón T. Mészáros
András polgármester, valamint
Kozma Károly rendőrkapitány
mondott beszédet.
– 2008-ban csökkent a városban történő rablótámadások és
betöréses lopások száma, és
látványos javulás tapasztalható
az összes bűncselekmény számának tekintetében is – mondta
T. Mészáros András, hangsúlyozva: 2006 óta különös figyelmet szentelnek a közbiztonság
kérdésének, javítása érdekében
egyre több intézkedés születik. Jelenleg egy 25 kamerával
felszerelt térfigyelő rendszer is
működik a városban. A 100 millió forintos beruházás várhatóan
jövőre fejeződik be: a tervek
szerint az első negyedév végére megduplázódik a kihelyezett
kamerák száma. A rendszernek
köszönhetően tovább csökkenhet a bűncselekmények száma,
felgyorsulhat a rendőri intézkedés, erősödhet az itt élők biztonságérzete.
Egy‑egy körzeti megbízotti irodában két rendőr, illetve
több polgárőr áll a lakosság rendelkezésére a nap 24 órájában.
A helyszínen, illetve a különböző elérhetőségeken bárki bejelentést tehet. A rendszer egy
egymást segítő kapcsolat kiépülésének lehetőségét teremti
meg a rendőrség és a lakosság
között. A folyamatosan megnyíló körzeti megbízotti irodákkal a rendőrség a belé vetett
bizalmat is erősíteni kívánja.
Közvetlenebb kapcsolatot szeretne kialakítani az itt élőkkel,
hogy azok nagyobb bizalommal

Az érdiek edzõje, Miskovicz
Bálint a meccs után érthetõen
nem volt túl jókedvû:
– A csapatom ma nem tudott
alkalmazkodni a pálya adta körülményekhez, pedig úgy jöttünk
Újbudára, hogy kijavítsuk azt a
nagy bakit, amit hazai pályán
elkövettünk. Úgy érzem, egy
pár játékosom ezt nem akarta:
hozzáállásukkal akadályozták
a három pont begyûjtését. Az
elkövetkezendõ hetek feladata
lesz, hogy a játékosokat feltüzeljem, és az elsõ fordulókban látott
Érdet lássák a hazai szurkolók.
A 9. fordulóban, október 17én szombaton fél háromkor a
Csepel gárdáját fogadjuk hazai
pályán, majd a 10. fordulóban,
október 24-én szombaton fél
kettõkor a Budafok vendégeként lépünk pályára.

Harmat Jenõ

A Pest Megyei Rendõr-fõkapi
tányság bûnügyi osztálya nyomozást folytat halált okozó testi
sértés bûntett gyanúja miatt
ismeretlen tettes ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló
adatok szerint az elkövetõ 2009.
szeptember 1-je és szeptember
2-a közötti idõben Érd területén
olyan súlyosan bántalmazott
egy 77 éves nyugdíjast, hogy az
belehalt sérüléseibe.
A sértettet 2009. szeptember
1-jén látták utoljára, egy 30-40
év körüli, kb. 160 cm magas,
kissé molett, fekete közép
hosszú hajú, kerek arcú nõvel,
akirõl a nyomozó hatóságnak
grafika áll rendelkezésére.
A Pest Megyei Rendõrfõkapitányság bûnügyi osztálya
kéri, aki a grafikán látható nõt
felismeri, tartózkodási helyé-

játékosunk szerzett gólt, kapusaink
pedig szép védésekkel vétették észre
magukat.
ÉTV-Érdi VSE–Nagyatádi NKK
41-20 (20-7)
Érd, Treff Sportcentrum, 300 nézõ
Játékvezetõk: Halász András, Kovács
Marcell
Versenybíró: Dobos István János
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, Richter
Bernadett, Schneck Réka, Török Petra
2, Szrnka Hortenzia 11 (5), Sidó
Krisztina 3, Gálhidi Zsuzsanna 3,
Balog Beáta 6, Õri Cecilia 1, Gyetván
Krisztina 5, Pilmayer Márta 1, Pádár
Margó 3, Kaczur Kitti 1, Németh
Helga 5.
Hétméteresek: 5/5, illetve 4/4
Kiállítások: 8, illetve 8 perc.
Négy forduló után három 100%os csapat áll a tabella élén. A jövõ
héten, október 18-án, vasárnap
Szekszárdra látogat a csapat, majd
25-én, vasárnap a gyõriek érkeznek
Érdre. Valamennyi mérkõzés délután
hat órakor kezdõdik.

Kimaradt helyzetek, újból vereség
Ez az Újbuda már nem az az
Újbuda – állapították meg az
érdi szurkolók, emlékezve arra,
hogy egy évvel ezelõtt a legnagyobb különbségû gyõzelmet
az újbudai pályán aratták az
érdi labdarúgók (1-6). Jól
mutatja a helyzet változását,
hogy eddig mindhárom hazai
mérkõzésüket
megnyerték
a vendéglátók, talán annak is
köszönhetõen, hogy egyedüli
csapatként mûfüvön rendezhetik a hazai mérkõzéseiket.
A vendégek mindenféleképpen
feledtetni szerették volna a múlt
héten hazai pályán ért kudarcot, így jó mérkõzésnek néztünk elébe.
A kezdet nem is volt rossz
az érdiek szempontjából: elõbb
Flórián veszélyeztetett, majd
Csorba hibázott ziccerben,
és nem sokkal késõbb Kádár
fejesét védte a hazai kapus.
A hazaiak igazi gólhelyzetet
nem tudtak kialakítani az érdi
kapu elõtt, a vendégek enyhe

fölénye azonban csak a szögletekben mutatkozott meg, amelyek sajnos ma nem jelentettek
igazi veszélyt a hazai kapura.
Sõt: egy rosszul elvégzett sarokrúgás után a hazaiak – kihasználva az érdi védelem fellazulását – gyors ellentámadást
vezettek, és Horváth révén a 30.
percben a vezetést is megszerezték (1-0). A félidõ hátralévõ
részében Kádár hagyott ki egy
helyzetet, majd a 45. percben
Márkit rántották le a 16-oson
belül. A megítélt büntetõt
Flórián nagy erõvel lõtte a kapu
jobb oldalába (1-1).
A gól reményt adott arra, hogy
a második félidõben a magunk
javára fordítsuk a mérkõzés állását. Többet és veszélyesebben
támadott az érdi csapat; Nagy
Attila fejese után a hazai kapus
ismét csak bravúrral tudott
menteni. A vendég érdiek azonban nagyon kitámadtak, így a
hazai kontrák egyre veszélyesebbé váltak, több gólhelyzetig

is eljutott az újbudai csapat. Így
aztán az újabb érdi gól helyett
jött a hideg zuhany. A 68. percben szép támadás futott a jobb
szélen, Kövesdi elé került a
labda, aki a védõk gyûrûjében
kapura pörgette, és végül a
kapufáról került a hálóba (2-1).
A mérkõzés hátralevõ részében
megvolt a lehetõség, hogy legalább a döntetlent kiharcoljuk,
de a 68. percben Csorba ismét
ziccert hibázott. Ezzel a két egymás utáni vereséggel még ott
vagyunk az élmezõnyben, de
nagyon fontos pontokat hullajtottuk el, amelyek a végsõ elszámolásnál hiányozhatnak.
Újbuda TC–Érdi VSE
2-1 (1-1)
Sportmax, 100 nézõ
Vezette: Dala G.
Érd: Szabó G. – Gróf A.
(Herczog Gy.), Jakab Á., Gál L.,
Dukon G. – Kádár Zs. (Hegedüs
Cs.), Flórián Á., Nagy A.,
Márki D. – Szauter I., Csorba P.

A szerzô felvétele

Továbbra is hibátlanul Nyitás a biztonság felé

Kozma Károly rendõrkapitány és
T. Mészáros András polgármester
felavatta az irodát
forduljanak a körzeti megbízott
rendőrökhöz. A rendszer idővel
az egész várost le fogja fedni
– körzetenként egy‑egy iroda
felel majd a biztonságért.
Kozma Károly köszönetét
fejezte ki a polgármesternek,
illetve az önkormányzatnak,
majd pár szóban ismertette a
kiépített térfigyelő, illetve a
körzeti megbízotti rendszer
működését. A rendőrkapitány
elmondta: bízik benne, hogy
a lakosságorientált rendőrségi
modell sikeresen fog működni, és az eddig már érzékelhető javulás tovább erősödik.
A kamerarendszer és az irodák
együttesen ha nem is szüntetik meg, de legalábbis jelentősen csökkentik majd a deviáns
magatartási formákat.
A polgármester és a rendőrkapitány a közös siker reményé
ben zárták le a megnyitót.
A jövő héten egy újabbat, az
ófalusi körzeti megbízotti irodát
avatják fel.

Kovács Renáta

vel vagy a bûncselekménnyel
kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja
munkaidõben a 06-1-443-5119es telefonszámot, vagy tegyen
bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, 112-es központi
segélyhívók bármelyikén.
Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság

