
Érdi Újság 21XX. évfolyam, 2010. december 16.

Közeleg az esztendő vége, érde‑
mes egy pillanatra megállni és 
visszatekinteni, hogy honnan 
indult, hol tart a város női kézi‑
labdacsapata – és mi vár rá a 
következőkben. Azt már a beve‑
zetőben érdemes hangsúlyozni: 

az Érdi VSE csapatának legsike‑
resebb évéről beszélünk. 

Tavaly ilyenkor még az NB 
I/B téli nyugalmában az első 
helyen pihenhetett a csapat. 
Az évkezdet ugyanolyan lesz, 
mint tavaly, Magyar Kupával, 

de azért van néhány különbség. 
2010. elején már a legjobb nyolc 
között vártunk ellenfélre, és a 
Békéscsabát húzták mellénk, 
így azzal a találkozóval kezdő‑
dött az év. Az NB I‑es ellenfél 
ellen nem is jutottunk a legjobb 
négy közé, februártól a bajnok‑
ságra koncentrálhattunk. 

A tavasz sem hozott komoly 
változást az NB I/B Nyugati 
csoportjában, továbbra is a baj‑
nokság legnagyobb esélyesének 
számított a csapat, játékerejé‑
nek, játékosai képzettségének, 
rutinjának és győzni akarásá‑
nak köszönhetően. Minden 
mérkőzésen koncentrált játékot 
mutatott be az ÉTV‑Érdi VSE, az 
ellenfeleket nem lebecsülve sze‑
reztük nagyarányú győzelmein‑
ket a gyengébb csapatok ellen. 
Majd következtek az éremcsa‑
ták, a március végi Szekszárd és 
Győr elleni mérkőzések. Előbb 
itthon keserítettük el a Tolna 
megyeieket, majd Győrben az 

ETO fiataljai ellen, gyakorlatilag 
a döntetlennel biztosítottuk be 
a feljutást. Az időközben játé‑
kos‑edzővé előrelépő Németh 
Helga azonban nem elégedett 
meg ennyivel, a teljesíthetetlen‑
nek tûnő rekordokat és a veret‑
lenséget is célul tûzte a lányok 
elé. Igaza volt, pontrekorddal 
és 1000 dobott gól felett végzett 
a csapat, amelyet a Tolna KC 
elleni utolsó találkozón véget 
nem érő ünnepléssel koronáz‑
tak meg a szurkolók és saját 
maguk számára. A vezetőség 
ugyancsak nem mindennapi 
köszöntéssel és éremátadással 
hálálta meg az egész éves telje‑
sítményt.

Tavasszal a sikerek ellenére 
sem ült a babérjain a vezető‑
ség, azon munkálkodtak, hogy 
a sokkal komolyabb kihívások‑
nak is megfeleljen az érdi csa‑
pat, az NB I‑ben is megállja 
a helyét. Úgy gondolták, nem 
érdemes pofozógépnek feljutni, 
hogy egy év múlva újra a máso‑
dik vonalban találja magát az 
egyesület. Ezért a keret jelentős 

átalakuláson ment keresztül: 
a legjobbak maradtak, többek 
között nagyon fiatal, nagyon 
tehetséges játékosok, kiváló 
junior válogatott kézilabdázók 
is érkeztek Érdre. Hogy a kiesés 
ne történhessen meg, arra újabb 
garanciát jelentett Szabó Edina 
érkezése. A vezetőedző fanatiz‑
musa, mindenáron győzni aka‑
rása és profizmusa további nagy 
előnye csapatunknak. 

Az őszt már az első osztály‑
ban kezdtük – nagyot fordult 
velünk a világ. A Ferencváros 
otthonában zúgott a Hajrá, 
Érd, Hajrá, Érd, hátborzongató 
élmény volt. Ekkor és a későbbi 
meccseken is érezni lehetett, 
hogy közel vagyunk a legjob‑
bakhoz, amire többen felkapták 
a fejüket. Játszi könnyedséggel 
vertük a másik két újoncot, és 
győztünk Siófokon, akik pedig 
már második éve vannak az NB 
I‑ben. Telt házas meccsen, kivá‑
ló hangulatban fogadtuk a Győri 
ETO‑t. Õk csak egyetlen góllal 
tudtak legyőzni minket, ez volt 
az egyetlen szoros őszi bajno‑

Év vége, év eleje a kézilabdázóknál

kijuk. Már ez a teljesítmény, 
a hat pont is megsüvegelendő, 
de a koronát erre a fantasztikus 
évre az utolsó bajnokin tették 
fel a lányok. Székesfehérváron 
legyőztük a nagy hagyomá‑
nyokkal rendelkező Alcoa FKC 
csapatát, amivel eltávolodtunk 
a mezőny hátsó szekciójától, 
és amivel ragadunk a középme‑
zőnyre, további, még nehezebb 
feladatok elérését tûzhetjük ki 
célul.

Az évkezdés tehát Magyar 
Kupával lesz, nem is kell rá 
sokat várni, január 4‑én kedden, 
18 órától a Győrt fogadjuk a 
legjobb 16 között. Folytatódik 
a bajnokság is, még januárban 
öt fordulóban lépünk pályára. 
Sokszor, márciusig összesen hét 
alkalommal hazai környezetben 
fogadjuk az ellenfelet, így tehát 
házhoz jönnek a legnagyobb 
rangadók, a legnagyobb izgal‑
mak és a legnagyobb győzel‑
mek. Az alapszakasz végezté‑
vel pedig rájátszás következik, 
amelyben az 5. helyért szeret‑
nénk küzdeni. Ehhez „csupán” 
annyi szükséges, hogy az érdi 
közönség segítségével nagy 
csatákat nyerjünk, és minden 
héten bizonyítsuk, hogy való‑
ban helyünk van a legjobbak 
között!
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