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A november  19-i  feledhetetlen 
székesfehérvári  győzelem  után 
mintegy másfél  hónapot  kellett 
várniuk  az  érdi  kézilabda-szur-
kolóknak  a  következő  tétmér-
kőzésre.  Az  Európa-bajnokság 
alatti  szünetben  is  pezsgett  az 
élet  az  érdi  klub  háza  táján, 
hiszen  erős  riválisokkal  vívtak 
felkészülési mérkőzéseket – sőt: 
a hazai klubok közötti legvissz-
hangosabb  átigazolással  lepték 
meg  a  csapat  szimpatizánsait, 
amikor leigazolták a Vác együt-
teséből  a  válogatott  balátlövő-
jét és az NB  I góllövőlistájának 
vezetőjét,  Tóth  Tímeát.  Éles 
helyzetben  történő  bemutat-
kozáshoz  választani  sem  lehe-
tett  volna  erősebb  ellenfeleket 
azoknál  a  csapatoknál,  akikkel 
az  ÉTV-Érdi  VSE-nek  mérkőz-
nie kellett a tavaszi szezon kez-
detén.  A Magyar  Kupa  sorso-
lásán  nem  voltak  a  szerencse 
kegyeltjei  Szabó  Edina  tanítvá-
nyai,  a  kiemelkedő  képességû 
játékosokkal  tûzdelt bajnoki  és 
Magyar  Kupa  címvédő  Győri 
Audi  ETO  KC-t  kapták  ellenfé-
lül  a  legjobb  nyolc  közé  kerü-
léshez,  ahova  tavaly  eljutott  a 
gárda.
A január  4-i  Magyar  Kupa 

találkozót  azért  is  nagy  vára-
kozás  előzte  meg,  mert  az 
őszi  szezonban  a  Batthyány 
Tornacsarnokban  nagyon  meg-
szenvedett a zöld-fehér alakulat 
az  érdi  hölgyekkel,  ami  akkor 
egy  kínkeserves  egygólos  győ-
zelmet eredményezett. Konkoly 
Csaba,  a  győriek  vezetőedző-
je  ezért  reménykedett  abban, 
hogy  csapata  kellően  feltüzelt 
lesz  a  találkozóra, míg  a  haza-
iak  egy,  az  október  végi  bajno-
kihoz hasonló szoros meccsben 
bíztak. Hiányzók mindkét olda-
lon  voltak,  Görbicz  Anita,  a 
szezon  végén  távozó  Simona 
Spiridon,  valamint  az  immár 
négyszeres  Európa-bajnok 
kapus, a lelátón feltûnő Katrine 
Lunde-Haraldsen  sem húzhatta 
fel  a  Győr  mezét,  érdi  oldalról 
pedig  Õri  Cecília  és  Gyetván 
Krisztina hagyta ki a mérkőzést, 
de a benevezett játékosok közül 
Balog  Beáta  sem  volt  teljesen 
egészséges.
Tóth  Tímea  hamar  átesett  a 

tûzkeresztségen,  a  mérkőzés 
első  gólját  szerezve,  remek 
alaphangot  adva  ezzel.  Az  érdi 
hölgyek nagy becsvággyal vetet-
ték  magukat  a  küzdelembe  és 
ugyan  a  7.  percben  megsze-
rezte  a  vezetést  az  ETO,  kitar-

tóan  üldözték  ellenfelüket  a 
fekete  mezben  játszó  hazaiak. 
A hatosfalas  védekezés  kivá-
lóan  mûködött,  nem  engedtek 
könnyû gólokat a vendégeknek, 
Oguntoye  Viktória  remek  telje-
sítményt  nyújtott  a  kapuban, 
támadásban  pedig  Tóth  Tímea 
és Kisfaludy Anett villogott. Az 
első félidő utolsó bő tíz percére 
egygólos  vezetéssel  érkezett  a 
Győri  ETO,  de  rémálomszerû 
befejezése  lett  a  játékrésznek, 
ugyanis  a  hazai  együttes  erő-

feszítései  ellenére  nem  tudott 
több  gólt  szerezni  a  nagyon 
szigorúan  záró  védelem  és 
Pálinger Katalin bravúrjai miatt. 
A hosszú  gólcsendet  a  rutinos 
rivális  kihasználta  és  Aurelia 
Bradeanu  gólerős  játékának  is 
köszönhetően  hétgólos  előnyt 
szerzett a félidőre.
A második  30  percre  a  meg-

nyugtatónak  tûnő  vezetés  elle-
nére  is  a  legerősebb  csapatát 
vezényelte  ki  Konkoly  Csaba, 
a  vendégek  vezetőedzője.  Az 
előnyét  így  tovább  tudta növel-
ni a címvédő, a  félidő derekára 
már  tíz  gól  volt  a  két  csapat 
közötti különbség. Azonban az 
ÉTV-Érdi  VSE komoly  hátránya 
ellenére egy percig sem adta fel 
a  küzdelmet,  egymást  buzdít-
va  elkezdtek  közelebb  lopózni 
ellenfelükhöz. Szabó Edina csa-
pata László Barbara beállításával 
megnyitotta védekezését, kivéve 
ezzel  a  játékból  az  ellenfél  irá-
nyítóját, Kovacsics Anikót, a fal-
ban  pedig  Kisfaludy  Anett  volt 
a  védelem  vezére.  A mérkőzés 
végére  csaknem  megfelezték 
a  hátrányukat  a  vendéglátók, 
akiket  mindenképpen  dicséret 
illet  elszántságukért  –  az  ilyen 
momentumok  miatt  nagyon 

szerethető  a  város  csapata.  Ki 
kell emelni Tóth Tímea gólerős 
játékát  is, aki 7 góllal mutatko-
zott be új  csapatában és  idővel 
még  jobban  összeszokva  nagy 
erősítést  jelenthet  az  együttes-
nek.  Összességében  jó  iramú, 
látványos  mérkőzést  játszottak 
a  felek  és  másodszor  is  méltó 
ellenfele  tudott  lenni  az  ÉTV-
Érdi VSE a Bajnokok Ligája-győ-
zelemre aspiráló győri klubnak.

ÉTV-Érdi VSE – Győri Audi 
ETO KC 22-28 (8-15)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
500 néző
Játékvezetők: Bóna Szabolcs, 
Miskei Balázs
Versenybíró: Szloska Ernő
ÉTV-Érdi VSE: Oguntoye 
Viktória, Janurik Kinga, Tamás 
Krisztina 3, Kovács Anna 2, 
Németh Helga, Ferencz Judit, 
Balog Beáta, Kisfaludy Anett 2, 
Burai Edina 2, Wolf Alexandra 
3 (2), Pádár Margó 1, László 
Barbara, Kuridza Sandra 2, 
Tóth Tímea 7 (2)
Hétméteresek: 4/4
Kiállítások: 8 perc

Felfokozott  érdeklődés  kísér-
te  az  FTC-Jógazdabank  ven-
dégszereplését  az  immár  lát-
ványos  molinókkal  is  díszített 
Battyhány  Sportcsarnokban. 
A mérkőzésre természetesen az 
összes  jegy  elfogyott,  az  érdi 
szurkolók nagyon várták ezt az 

összecsapást.  Az  őszi  forduló-
ban  szoros  meccsre  késztették 
az  érdi  lányok a  zöld-fehéreket 
a Népligetben és a hazaiak vára-
kozását  az  is  fokozhatta,  hogy 
az  ellenfél  pár  kulcsembere 
gyengébb  formában  kézilabdá-
zik az utóbbi időben, amit a Vác 
együttese  kíméletlenül  meg  is 
büntetett.  Zácsik  Szandra  visz-
szaigazolásával  viszont  nagyon 
megerősödött a tabella második 
helyezettje.  Több  érdi  játékos 
ferencvárosi  kötődése,  köztük 
a  frissen  érkező  Tóth  Tímeáé 
is, még  pikánsabbá  tette  a  pár-
harcot.  Kézsérülése  ellenére 
Gyetván Krisztina vállalni tudta 
a játékot.
A legmerészebb érdi álmokat 

is  felülmúlva  indult  a  mérkő-
zés, Szabó Edina remek taktikát 
talált  ki  és magukhoz  ragadták 
a  vezetést  a  hazaiak.  A zöld-
fehéreket  láthatóan meglepte  a 
harcos Érd és Kovács Anna gól-
erős  játékával  sem  tudtak  mit 
kezdeni,  egyedül  az  Európa-
bajnokság  legjobb magyar  játé-
kosa,  Szucsánszki  Zita  tartotta 
lőtávolon  belül  az  Elek  Gábor 
irányította FTC-t. 
A 19.  percre  három  gól  volt 

az  érdiek  előnye,  remek  véde-

kezés  és  lendületes  támadá-
sok  jellemezték  a  csapatot, 
emberhátrányból  is  betaláltak 
Pastrovics  Melinda  kapujába. 
Újabb  Szucsánszki  gólok  után 
utolérték  ellenfelüket  az  Elek-
tanítványok  és  egy-egy  góllal 
már  ők  vezettek,  de  az  ÉTV-
Érdi  VSE szívósan  tapadt  rájuk 
és  mindig  egyenlíteni  tudott. 
A félidőre  egygólos  FTC  veze-
téssel vonulhattak a csapatok. 
A második  játékrészben  a 

játékba  lendülő,  végül  9  gólig 
jutó  válogatott  balátlövő,  Zácsik 
Szandra  megpecsételte  a  haza-
iak  sorsát.  Fokozatosan  léptek 
el  ellenfelüktől  a  nemzetközi 
színtéren  is  bizonyító  néplige-
tiek,  zsinórban  hat  gólt  szerez-
ve. Ekkor az érdi hölgyek  táma-
dásaiban  már  nem  volt  meg  a 
gördülékenység, pontosság, és a 
vendégek kapujába beálló Elena 
Abramovics  is  remekül  védett. 
A védelem az ereje fogytával több 
teret  engedett,  így  könnyebben 
szerezte góljait a fővárosi csapat, 
bosszantó  technikai  pontatlan-
ságok  és  elhibázott  ziccerek  is 
becsúsztak. A játékvezetők több, 
finoman  fogalmazva  megkérdő-
jelezhető  ítélete  miatt  jogosan 
reklamáló  Szabó  Edinát  fél  per-
cen  belül  sújtották  sárga  lapos, 
kétperces, majd piros lapos bün-
tetéssel. A vezetőedzőjét vesztett 
és  elfáradt  hazai  csapat  már  a 
meccs végét várta, ami az addigi 
legnagyobb,  11  gólos  különbsé-
get hozta. 
Annak ellenére, hogy váloga-

tott játékosokkal tûzdelt, rutino-
sabb  együttes  a  Ferencváros,  a 
végeredmény túlzó különbséget 
mutat  a  csapatok  között.  Nem 
szabad azt sem elfelejteni, hogy 
vannak  posztok,  ahol  sérülés 
miatt  cserék  híján  egy  ember-
nek  kellett  végigjátszania  egy 
héten belül két nem akármilyen 
összecsapást,  ami  nagy  meg-
terhelést  jelent. A vereségből  le 
kell szûrni a megfelelő konzek-
venciákat és az első félidei játé-
kot a  lehető  legtovább nyújtani 
a későbbi meccseken.

ÉTV-Érdi VSE – FTC-
Jógazdabank 22-33 (14-15)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
500 néző
Játékvezetők: Nagy Ferenc, 
Túróczy József
Versenybíró: Török Péter
ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Schneck Réka, Oguntoye 
Viktória, Tamás Krisztina, 
Kovács Anna 7, Németh Helga, 
Ferencz Judit, Balog Beáta, 
Gyetván Krisztina 2, Kisfaludy 
Anett 4, Burai Edina 2, Wolf 
Alexandra, Pádár Margó, 
László Barbara, Kuridza 
Sandra 1, Tóth Tímea 6 (1)
Hétméteresek: 2/1
Kiállítások: 6 perc

Az ifjúsági mérkőzésen a baj-
nokságot vezető Ferencvárossal 
az  első  félidő  elején  még  tar-
tották  a  lépést  az  érdi  fiatalok. 
A zöld-fehérek azonban később 
elhúztak, többször tíz gól is volt 
a különbség, de a hazaiak végig 
küzdve,  végül  nyolc  találatra 
csökkentették a különbséget.

ÉTV-Érdi VSE – FTC-
Jógazdabank 25-33 (10-16)

A következő fordulóban janu-
ár  15-én  Vácott  lép  pályára  az 
ÉTV-Érdi VSE.
  Szarka András

Vereség a tabella elsõ és második helyezettjétõl

Derekas küzdelem,  
látványos mérkõzések

Tóth Tímea és Kisfaludy Anett is kemény bánásmódot kapott a gyõri 
védelemtõl

Kisfaludy Anettel sok gondjuk volt a Rába partiaknak

sport

Városunk  egyik  új,  s  eddig 
egyetlen  kosárlabdaklubjában 
ugyanúgy,  ugyanazokkal  a 
módszerekkel  igyekeznek meg-
tanítani a gyerekeknek a nálunk 
is  egyre  népszerûbb  kosárlab-
dát, mint másutt, más szakosz-
tályokban.  Azonban  miután 
tájékozódtunk a Rado Kosársuli 
szakosztályvezetőjénél,  edző-
jénél,  kiderült,  kicsit  másként 
„fogják  meg”  a  gyerekeket. 
Radovics  Józseffel  beszélget-
tünk,  akiből,  ahogy  mondani 
szokták, száz kellene.
A dolog  végtelenül  egyszerû: 

csak  ülni  kell,  s  papírra  vetni, 
amit  a  hetvenszeres  váloga-
tott,  a  Kecskemét,  a Honvéd,  a 
Paks, a Csepel, a Dombóvár és a 
Sopron egykori NB I-es játékosa 
elmond.  Érdemes  feljegyezni  a 
gondolatait, mert  olyan  ember, 
olyan  egykori  kiváló  sportoló 
irányítja Érd kosaras életét, amit 
kötelező  lenne  utánozni  szerte 
az országban.
S hogy  mekkora  a  tekinté-

lye,  a  szava  a  45  éves  szak-
embernek,  arra  csupán  egy,  de 
annál  árulkodóbb  példa  álljon 
itt. Sopronban történt. Az edző 
éppen egy gyakorlatot vezényelt, 
s  tévedésből  azt mondta,  hogy 
a  „zöld  vonalig  fussatok”!  Az 
egyik gyerek megjegyezte, hogy 
”Józsi  bácsi,  az  a  vonal  kék…„ 
Az edző látta ugyan, hogy téve-
dett,  de  ezután  is  következete-
sen  zöldet  mondott.  Amikor  a 
másnapi  edzésen  megkérdezte 
a srácokat, hogy milyen színû a 
vonal, azt a választ kapta, hogy 
„olyan,  amilyennek  Józsi  bácsi 
akarja.”
A példa,  ha  belegondolunk, 

mindent  elárul  az  utánozha-
tatlan  és  a  feltétlen  bizalmon 
alapuló  edző-tanítvány  kapcso-
latról, s arról a fanatizáló képes-
ségről,  amivel  az  egykori  válo-
gatott  kosaras  irányítja  a  jövő 
válogatott játékosait.
Ma már sokan vannak: körül-

belül  negyven  igazolt  játékosa 
van a Rado Kosársulinak.
–  Nyolc-tizenkét  év  közötti 

érdi  fiúk  és  lányok  alkotják  a 
csapatainkat,  s  oly  lelkesek, 
hogy néha még magam is elcso-
dálkozom  ezen,  miközben 
kalapot  emelek  a  szüleik  előtt. 
Nélkülük, az ő lelkesedésük, az 

energiájuk  és  a  forintjaik  nél-
kül bizony nem jutottunk volna 
el  eddig.  Nincs  olyan  kérés, 
nincs  olyan  program,  amely-
ben ne  lennének segítő partne-
rek  – mondja  a  szakember,  aki 
három  év  alatt  valóban  családi 
hangulatot  alakított  ki  a Körösi 
Csoma  Általános  Iskolában,  s 
szinte  közüggyé  tette  a  gyere-
kek kosárlabdasportját.
S nem csupán a palánk alatt, 

de a bogrács mellett is. Elmeséli, 
hogy  a  szezonzáró  bulijukat 
mindig a Körösi  iskola udvarán 
rendezik  meg,  s  az  apukák  és 
az anyukák ugyanolyan lelkese-
déssel várják ezt, mint a fiaik és 
a lányaik. 
–  Nincs  ott  semmi  különös, 

csak annyi történik, hogy együtt 
vagyunk, jól érezzük magunkat, 
sokat nevetünk, eszünk, iszunk, 
s persze, nagyokat kosarazunk.
Íme, nem kell sok a csodához, 

csak néhány jó szándékú, spor-
tot  szerető  ember.  Ha  vissza-
pergetjük  a  sporttörténelmet,  s 
az  idő  kerekét,  tán  így  kezd-
hették  egykoron  a  felejthetet-
len Aranycsapat tagjai is. Akkor 
Puskások,  Bozsikok,  Kocsisok 
rugdosták  napestig  a  lasztit, 
dekáztak vég nélkül, hogy aztán 
eljussanak  oda,  ahová  eljutot-
tak. A világbajnoki döntőig.
De  ne  ugorjunk  ekkorát, 

maradjunk egyelőre Érden, mert 
a jövő sztárjai ma még a pályá-
juk elején járnak, s minden szál 
ide  köti  őket.  A klub  azonban 
– függetlenül attól, hogy valójá-
ban klasszikus utánpótlás-neve-
lésre  rendezkedett  be  –  azon 
„mesterkedik”  hogy  hosszabb 
távon se járjon rosszul.
–  A legtehetségesebbekkel 

szerződést kötünk, amivel saját 
magunkat  is  bebiztosítjuk. 
Ha  eligazol  tőlünk,  s  másutt 
kamatoztatja  a  tudását,  akkor 
nevelési  költséget  kapunk  az 
új  klubjától.  Ezt  nem  kell  szé-
gyellni, mert  a mi  szakembere-
ink  dolgoztak meg  azért,  hogy 
tehetséget  igazolhasson  más 
egyesület.
S hogy  kik  „csinálják  meg” 

az  ifjú  talentumokat?  Radovics 
József  büszkén  mondja,  hogy 
kiváló  segítői vannak. Egy  test-
nevelőre és egy még ma is aktív 
kosarasra támaszkodhat.
– A testnevelő Mizerik Ágnes 

és a BSE aktív kosarasa, Göbölös 
Réka  nélkül  szegényebb  lenne 
az élet a Körösiben. Kiváló part-
nerek,  jó  szakemberek,  öröm 
velük dolgozni – mondja Radó, 
aki  sok  más  mellett  elsősor-
ban  az  érdi  önkormányzatnak 
köszöni  meg  a  támogatást, 
mert tudja, a hivatal  forintjai  is 
hozzájárulnak  –  sőt,  nagyon  is 
kellenek  –  ahhoz,  hogy  Érden 
véglegesen gyökeret eresszen a 
kosárlabda.  S ha  emellett,  egy 
megszállott  edzőnek  köszön-
hetően  egyre  több  helyi  fiatal 
mondja majd  arra  a kék vonal-
ra, hogy zöld, akkor biztosan a 
sportág lesz a győztes.
  Róth Ferenc

Rado Kosársuli  

T O B O R Z Ó  

Az Érdi Rado Kosársuli  
felvételt hirdet 

 8–12 éves lányok és fiúk  
számára! 

Tanulva játszunk,  
játszva tanulunk! 

Jelentkezés és bővebb  
felvilágosítás: 

36-30/548-1910 
www.radobasket.hu 

Élet az érdi palánk alatt,  

kicsit másképpen

A nagy csapat, most éppen a sárga vonal mögött


