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Fantasztikus hangulat fogadta a 
két kézilabdacsapatot, már dél-
után nem lehetett jegyet kapni, 
így aztán a gyönyörű, új csar-
nokban telt ház várta a lányokat 
és zúgott a biztatás mindkét 
oldalról. 

A vendégek nagy lendület-
tel kezdtek, csakhamar vezet-
tek is 2-0-ra, de aztán Szrnka 
Hortenzia egyenlített. Ezt köve-
tően hol egyik, hol másik csa-
pat vezetett 1-2 góllal, nagyobb 
különbség az egész félidőben 
nem alakult ki. Az Érd nem 
védekezett túl jól, Fauszt Éva 
semlegesítését és a beállós 
körüli játékot nem tudták meg-
oldani, így a vendégek vonul-
hattak előnnyel pihenőre. 

Egészen más Érdet láthatott a 
közönség a második félidőben, 
amikor is a játékrész közepéig 
4 vendéggól mellett 12-t sze-
reztek az érdiek, ezzel aztán 
el is dőlt a mérkőzés sorsa. 
Mindez köszönhető volt Gálhidi 
Zsuzsanna védőfalba állításá-
nak, Megyes Ildikó kiváló védé-
seinek, Balog Beáta feljavulásá-
nak, Pádár Margó parádés indu-
lás utáni góljainak és annak a 
lendületnek, amivel nem tud-
tak mit kezdeni a sárga-kékek. 
Az utolsó negyedórában még 
egyszer közelebb zárkóztak a 

vendégek, de az érdiek össze-
szedték magukat és örömké-
zilabdát mutattak be az utolsó 
5-10 percben. A győzelem végül 
is a csapat, a hit, az akarat dia-
dala volt.

A bajnokság megy tovább, 
nincs megállás, jövő héten 
Győrben kell folytatni a sikerso-
rozatot. Az sem lesz könnyebb 
meccs. 

ÉTV-Érdi VSE–UKSE Szekszárd 
37-28 (16-17)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
500 néző, TELT HÁZ
Játékvezetők: Kisfalvi István, 
Péli Sándor
Versenybíró: Szabó II József
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra,
Szrnka Hortenzia 8 (3), Sidó 
Krisztina, Gálhidi Zsuzsanna 1, 
Balog Beáta 10 (2), Õri Cecília 
2, László Barbara, Gyetván 
Krisztina 5, Pilmayer Márta 3, 
Pádár Margó 8, Németh Helga.
Hétméteresek: 7/5.
Kiállítások: 12 perc.

Az ifjúsági csapat mérkőzé-
se jól kezdődött az érdiek szá-
mára; vezettek is 5-2-re. A 13. 
percben aztán egyenlő lett, és a 
félidő végéig már nem sikerült 

egyik csapatnak sem egygólos-
nál nagyobb előnyt kicsikarni 
(17-18). Érezhető volt, hogy az 
érdiek ebben a tempóban nem 
fogják bírni a mérkőzést, egyre 
több hiba csúszott a játékukba, 
amit a vendégek könyörtelenül 
kihasználtak. 

Térfélcsere után gyorsan 5 gól-
lal elhúztak a vendégek (20-25), 
mindig volt olyan játékosuk, aki 
valami meglepőt tudott húzni. 
A következő tíz percben sem vál-
tozott a játék képe, igaz, két gólra 
sikerült felzárkózni a hazaiak-
nak, de többre már nem futotta. 
Megérdemelten nyertek a szek-
szárdiak, mert a kézilabda több 
elemében tudtak jót nyújtani. 

Az ifjúsági csapat mérkőzé-
sén:

ÉTV-Érdi VSE–UKSE Szek-
szárd 30-34 (17-18).

A Szekszárd sajnos ennyivel 
jobb volt, és ezen nem segí-
tett László Barbara és Ambrus 
Noémi 11-11 gólja sem.

A következő fordulóban már-
cius 28-án, vasárnap 13 órai 
kezdettel Győri Audi ETO KC 
II.–ÉTV-Érdi VSE meccs lesz, az 
ifjúsági mérkőzés pedig 11 óra-
kor kezdődik. Mindkét meccs 
helyszíne a Magvassy Mihály 
Sportcsarnok, Győr, Kiskút 
liget.

Lakik két lányka Érden, akibe – s ebben biz-
tos lehet mindenki – nem érdemes belekötni. 
A kötözködő „udvarló” csak rosszul járhat: Niki 
és Berni ugyanis nem holmi kisasszonysport-
ágat űz, hanem az egyik legkeményebbiket 
választotta. Mint oly sok más hölgy társuk, a 
karatét, s azon belül is az egyik legnépszerűb-
bet, legismertebbet, a sotokant. Az ok egyér-
telmű volt: meg akarták védeni magukat, azt 
akarták, ne érje őket semmiféle atrocitás. 

Az idősebbik hölgy, a 18. évében járó Nikolett 
olyan felnőttesen beszél eddigi karrierjéről, 
mintha már felnőtt-világbajnokságok, nemzet-
közi viadalok sztárja, bajnoka lenne. Pedig 
még csak néhány nemzetközi siker van a háta 
mögött. Igen, csak néhány, de ezekre valóban 
büszke lehet, hiszen a nyolc éve íródó karatés 
pályafutása rendkívül sikeres. 

– Megmondom őszintén, amikor túl voltunk 
az első tréningen a Budaörsi SC termében, 
nem mondtam, hogy holnap is szeretnék jönni. 
Szokatlan és furcsa volt az egésznek a hangula-
ta, s a mozgássorok sem tetszettek. Akkor azt 
mondtam, hogy nem természetesek, de aztán 
rövid idő múlva azzá váltak. Természetes lett 
az, ami addig érthetetlen volt. Mint általában a 
sportmozgások, amikor megtanulja azokat az 
ember – ad rövid szakmai tájékoztatót Nikolett 
a kezdés nem mindig sima útjáról.

Volt persze valami vagy inkább valaki, aki ott 
tartotta őt, és meg is fertőzte, tán mindörökre a 
sotokánnal. A hölgy, aki a budaörsi klub kiváló 
edzője, nem más, mint Straub Katalin 5 danos 
mester, akiről olyan szépen beszél Nikolett, 
majd utána Bernadett is, ahogy egy tanítvány-
nak beszélni illik a mesteréről. Mert aki sportolt 
valaha is, akinek volt legalább egyszer „valami-
re való” trénere, az tudja: edző és tanítványa 
között bizalmi viszonynak, bizalmi kapcsolat-
nak kell kialakulni. Úgy tűnik, a Juhász lányok 
és Katalin között kialakult ez a szükséges kap-
csolat, s ebből fakadóan a lánykákat elcibálni 
sem lehetne a budaörsi teremből. 

Kettejükön kívül azonban másokra is elfog-
laltságot ró az ifjú hölgyek sotokánozása. Az 
édesanyára, aki hajnaltól estig végigköveti a 
lányokat, ha nem is mindig személyesen. Az 
édesapa, Juhász Attila pedig már feltételezhető-
en kívülről ismeri Budaörs minden közlekedési 
lámpáját, hiszen naponta viszi-hozza a lányait 
Érd és Budaörs között.

– Apu egyetlen szóval sem panaszkodik, 
nekünk pedig nagyon fontos, hogy ő is beáll 
a sorba, mert így időt takarítunk meg, amiből 
mindig kevés van – mondja egybehangzóan 
Nikolett és Bernadett. Igazuk van, különösen az 
idősebbnek.

Niki ugyanis reggelente beutazik Pestre, az 
I. kerületben lévő Hunfalvi János gimnázium-
ba, hogy utána visszabuszozzon Érdre, aztán 
egy szusszanás után már Budaörs felé vegye 
az irányt, immár az édesapával s a hugával, 
Bernivel. Mire hazaérnek, már este fél tíz felé jár 
az idő (ezt biztosan tudja e sorok írója, hiszen 
ilyen időben tudott csak beszélgetni a lányok-
kal), s akkor még várja őket a lecke, a tanulás. 

Nem valószínű, hogy idegesen kapkodnak az 
altató után, amikor ágyba kerülnek. 

Nikolettnek mindenesetre már külföldről is 
van érmes emléke. Tavalyról például egy junior 
vb-bronz, amire, ahogy mondja, olyan büszke, 
hogy mindig az eszében jár.

– Marokkóban volt a viadal, s két győzelem és 
egy vereség után bronzot kaptam. Akkor érez-
tem először, hogy minden edzés megéri, hogy 
valamennyit végig kell csinálni, mert mind-
egyiknek megvan a maga jelentősége és haszna 
– mondja Niki, aki a tavalyi törökországi Eb-ről 
is éremmel jöhetett haza.

A hugi, Berni egyelőre csak a hazai viadalo-
kon vitézkedik, illetőleg egyszer már Kassán is 
küzdőtérre lépett, ahol megnyerte a nemzetközi 
serdülőviadalt.

– Pedig előtte néhány nappal eltörött három 
ujjam is, de nem volt mit tenni, a verseny jött, 
azon részt kellett venni, így hát nagyon gyorsan 
meggyógyultam… – árulja el a lányka, receptet 
adva arra, hogy a lelket is, a testet is megacéloz-
za a karate.

Sok különbség nem volt a Juhász lányok eddi-
gi karrierjében, s végső soron a mondandójuk is 
összecsenghet, ami alapvetően érthető, hiszen 
egyazon úton járnak. Az összhang, ha lehet, 
tovább nőtt közöttük, amikor azt kérdeztem 
tőlük, mi lehet a végső cél, miért szenvednek 
nap nap után az edzőteremben.

– Azért, hogy felnőtt-vb- és Eb-aranyakat 
nyerjünk, ez a célunk. Ezért, tudjuk, nagyon 
sokat kell tenni – mondták, s ennek a jegyében 
vonultak el a tankönyveikhez.

Úgy este tíz óra tájban…
 Róth Ferenc
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Fergeteges második félidõ

Az érdi csapat legeredményesebbje, Balog Beáta repült, és tíz gólig meg sem állt Bernadett törött ujjakkal is versenyzett


