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Zsinórban negyedik győzelmé-
re készült az ÉTV-Érdi VSE női 
kézilabdacsapata, amire még 
nem volt példa a legmagasabb 
osztályban. Szabó Edina együt-
tese a 2011-es év végére, a sze-
zon közepére láthatóan össze-
érett, és a korábbi gyengeségét, 
a hajrában történő kihagyásait 
is leküzdötte. A három bajnok-
ságbeli diadal mellé a kupa-
továbbjutás már hab volt a tor-
tán, a szövetségi kapitány pedig 
ismét meghívta a válogatott 
keretbe Kovács Annát, Szekeres 
Klárát és Vincze Melindát. Ki 
lehet mondani, végre úgy tûnik, 
sínen a csapat, és ez már a 
tabellán elfoglalt helyezésben 
is tükröződik. Egy pillanatra 
visszatérve Karl Erik Böhnre: a 
norvég szakember kis túlzással 
szinte már hazajár a Batthyány 
Tornacsarnokba, a Békéscsaba 
elleni rangadón ismét tiszteletét 
tette a lelátón. 

A nemzeti csapat élére koráb-
ban az elmúlt évszázad legjobb 

magyar játékosának választott 
Kovács Péter neve is felröppent. 
A román Oltchim Valceával 
történt szakítás óta volt csapat 
nélkül, végül azonban a sze-
zont katasztrofálisan kezdő 
Békéscsaba szakmai irányítását 
bízták rá. Bohus Bea szûk egy 
évig volt a viharsarkiak trénere, 
tavaly hasonló krízishelyzetben 
vette át Mátéfi Eszter helyét. 
Hiába gyengült meg jelentő-
sen az Előre is – egyik alap-
embere, Szekeres Klára éppen 
Érdre tette át székhelyét –, 
a Siófok elleni pontszerzéssel 
a második fordulóban nem 
indult rosszul a szezon. Később 
viszont folyamatosan jöttek a 
nagyobbnál nagyobb pofonok: 
előbb a Szekszárd elleni 31-20-
as döbbenetes különbségû vere-
ség, majd a Dunaújváros elleni 
hazai 22-33, ami jelezte, vala-
mi nincsen rendben – váltani 
kell. Bohus Beától, az egykori 
kiváló kézilabdázótól azonban 
nem váltak meg a lilák, Kovács 

Péter segítőjeként továbbra is 
számítanak rá. A megváltozott 
felállásban már sokkal jobban 
ment a Békéscsabának, az 
addig megszerzett egy ponthoz 
még hozzátettek négyet, az érdi 
meccs előtt az utolsó találko-
zón, Kiskunhalason pedig az 
első idegenbeli győzelem is 
megszületett. Mindeközben 
sikeres Magyar Kupa-találkozó 
és fölényes Vardar Szkopje elle-
ni EHF-kupa-párbaj tette teljes-
sé a felfelé ívelő eredménysort. 
Nyilván könnyebbnek mutatko-
zott volna az érdiek számára 
a meccs a vendégek gyengébb 
periódusában, ám nem volt mit 
tenni, a sorsolás november 12-
re írta elő a mérkőzést, a cél 
pedig így is csak a győzelem 
lehetett.

A mérkőzés kezdetén a 
három születésnapos játé-
kosnak, Bognár Barbarának, 
Janurik Kingának és Vincze 
Melindának egy hazai szurko-
ló kedveskedett egy-egy szál 
virággal. A jókedv a találkozó 
első perceiben is megmaradt, 
Tóth Tímea és Wolf Alexandra 
is betalált, Janurik Kinga formá-
ja pedig semmit sem romlott. 
Leposzava Glusica duplájával 
azonban hamar eltûnt az előny. 
Szara Vukcsevics utóbbi meccse-
ken mutatott stabil beállóstel-
jesítményével kivívta helyét a 
kezdő csapatban, és most is 
hasonló színvonalon mûködött 
közre. Az első tíz perc végé-
re összeállt a Kisfaludy Anett–
Szara Vukcsevics–Szekeres Klá-
ra belső tengely, amely szinte 
semmi helyet nem hagyott az 
ellenfélnek; a magas és erős hár-
mas alaposan megkeserítette a 
lilák dolgát. Az igazsághoz hoz-
zátartozik, hogy a másik oldal 

védőfala is hatékonyan dolgo-
zott, Kamper Olívia többször 
is kilépett a falból, és megza-
varta a támadásépítést. Kovács 
Anna ellen viszont legtöbbször 
tehetetlen volt, a fiatal jobbát-
lövő újra bizonyította válogatott 
kerettagságának indokoltságát. 
Az első játékrész során mind-
össze egyszer volt a Csabánál 
az előny, de hamar visszaállt a 
rend, ami 1-2 gólos érdi előny-
ben mutatkozott meg. Szabó 
Edina a jó lövőformát mutató 
szerb Leposzava Glusicára és a 
montenegrói Jaszna Toskovicsra 
külön őrizetet állított. Két gólnál 
többre azonban egyszer sem 
nőtt az előny, éppen ekkora dif-
ferencia állt az eredményjelzőn 
a szünetben is.

A második játékrészben az 
első percek nehéznek ígérkeztek 
egy kettős emberhátrány miatt. 
Szekeres Klára büntetése min-
denképpen szokatlannak tûnt, 
a játék viszont magas színvona-
lú és küzdelmes volt, kemény, 
kiélezett párharcokkal. A nehéz 
pillanatokból jól jött ki az Érd, 
négyen is ügyesen állták a 
sarat. Kovács Anna találata már 
– amellett, hogy szemkáprázta-
tóra sikerült – az eddigi legna-
gyobb különbséget építette a két 
gárda közé. A háló elé visszaté-
rő Janurik Kingát Kamper Olívia 
lőtte arcon, de a hazai kapust 
mintha még jobban feltüzelte 
volna az esemény, egyszerûen 
„lehúzta a rolót”. Igazán magas 
színvonalon kézilabdázva robo-
gott az érdi henger, lázba jött 
az egész csarnok. Kovács Péter 
időkérése egy picit megállítot-
ta a tendenciát, 20-15-ről Ivana 
Ljubas vezetésével visszalo-
pózott a Békéscsaba, ám mint 
később kiderült, ezzel el is lőtték 
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Virágos, diadalmas szülinapi ünneplés
puskaporukat. Jaszna Toskovics 
átlövései ugyan mindig komoly 
veszélyt hordoztak, de az Érd 
láthatóan ráerőltette akaratát 
a viharsarkiakra. Szabó Edina 
időkérése után minden helyre 
került, fokozatosan felőrölték és 
megtörték az Előre ellenállását. 
Szekeres Klára a kiváló védő-
munkáján túl be is talált előző 
csapatának kapujába, majd 
Török Petra és Wolf Alexandra 
akciógólja nagyon közel hozta 
a várva várt sikert. A bírópáros 
ekkor már lelkesen osztogat-
ta a kiállításokat, a hajrában 
ritkán volt fenn mindkét oldal 
teljes létszámban. A 27. gólnál, 
Balog Beáta lerohanásánál már 
talpon volt az egész lelátó, az 
örömet Szara Vukcsevics piros 
lapja sem rontotta el. A lefújás 
után pedig jöhetett az önfeledt 
pacsizás. 

Ha a versenynaptár nem vál-
tozik, úgy a 2011-es év utol-
só hazai fellépésén az eddigi 
legmagasabb színvonalú játék-
kal megérdemelt siker szüle-
tett. Ezúttal végig egyenletesen, 
magas hőfokon játszottak az 
érdi lányok, a kiváló taktikát 
hatvan percen keresztül meg-
valósították, így a Békéscsaba 
ellen tétmeccsen az első győzel-
müket aratták, és ez azt is jelen-
ti, egymás után négy bajnokin 
jöttek le a parkettról sikerrel. 

A Batthyány Tornacsarnok 
most egy ideig téli álmot alszik, 
januártól pedig az elraktározott 

emlékezetes diadalokat még 
szebbek válthatják fel. 

 
ÉTV-Érdi VSE–Budapest Bank-
Békéscsabai Előre NKSE  
27-22 (14-12)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
350 néző
Játékvezetők: Bujdosó Zoltán, 
Tomecskó Tamás
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 1, Tamás 
Krisztina, Kovács Anna 9, 
Szara Vukcsevics, Balog Beáta 
3, Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett, Vincze Melinda 1, Wolf 
Alexandra 7 (5), Pádár Margó, 
Bognár Barbara 3, Szandra 
Kuridzsa, Tóth Tímea 2
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 6/5, ill. 1/1
Kiállítások: 12 (piros lap: 
Vukcsevics 60. p.), ill. 10 perc

Ifjúsági:
ÉTV-Érdi VSE–Budapest Bank-
Békéscsabai Előre NKSE  18-35
Junior:
ÉTV-Érdi VSE–Budapest Bank-
Békéscsabai Előre NKSE  23-25

A következő mérkőzést a 
bajnoki címvédő Győri ETO 
KC otthonában játssza majd 
az ÉTV-Érdi VSE. A találkozót 
– ha nem történik változás – 
december 29-én 18 órától ren-
dezik a győri Magvassy Mihály 
Sportcsarnokban. 

 Szarka András

Janorik Kinga bravúrjaira is szükség volt a gyõzelemhez


