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Mozgalmas napokat éltek a női 
kézilabda játékosai és kedvelői 
december hónapban. Sajnos, a 
brazíliai világbajnokság résztve
vői között hiába kerestük volna 
a magyar válogatott nevét, nem 
sikerült kvalifikálnia magát a 
csapatnak. Ez lehetővé tette 
– bár nem gőzerővel – a baj
nokság folytatását, ahol történ
tek figyelemreméltó dolgok. 
Tovább gyengült a Debrecen, 
míg elmaradt mérkőzéseiket 
bepótolva az érdi lányok elé 
került a Siófok és a Veszprém 
együttese is. 

A hetedik helyen várhat
ta tehát Szabó Edina az óév 
utolsó találkozóját, amelyet a 
lehető legnehezebb ellenféllel 
szemben vívhatott. Győrben, 
bár több külföldi kulcsjátékosa 
a brazíliai seregszemlén sze
repelt, mégis fontos esemény 
zajlott – Konkoly Csaba meg
üresedett helyét a szövetségi 
kapitány, az Érden megfigyelő
ként már többször megfordu
ló norvég Karl-Erik Böhn vette 
át. A skandináv szakembertől 
kimondva is az európai trón 
meghódítását várják az ETO 
vezetői, a játékosanyag minden
esetre nagyon szép remények
re jogosítja a zöldfehéreket. 
December 29re már a teljes 
repertoár a rendelkezésre állt, 
ami azonban nem sok jót ígért 
az Érdről odalátogatóknak a 
200405ös szezon óta már 114 
hazai találkozón veretlen bajno
ki címvédő ellen. 

Szabó Edina az ezüstérmes 
francia válogatott edzői stáb
jában kapott szerepet a világ
bajnokságon, a szakmai munka 
viszont a távollétében sem áll
hatott meg, jól példázza mind
ezt az Alcoa FKC ellen sikeresen 
vívott felkészülési mérkőzés. 
A rendkívül szoros középme
zőnyben tanyázó Érdre ugyanis 
erőltetett menetben megvívott 
találkozók sora vár januárban. 
Játékosmozgás is történt az itt
honi holtszezonban, Szandra 
Kuridzsa az UKSE Szekszárd 
együtteséhez került kölcsönbe 
és remélhetőleg ismét formába 
lendül majd a Tolna megyei
eknél, míg az FTC ifjú tehet
sége, Kovács Gréta ideérkezett. 
Sajnos sérülések, betegségek a 
legrosszabb időben hátráltat
ták Kisfaludy Anett és Janurik 
Kinga felkészülését, akik így 
nem is vállalhatták a játékot.

Mindkét csapat nemes gon
dolatokat tûzött zászlajára kará
csony előtt, egyegy közhasznú 
szervezettel mûködött együtt 
– az érdiek a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületével, míg 
az ETO az Értelmi Sérültek 
Egyesületével. 

Roppant felszabadult hangu
latban kezdődött a mérkőzés, 
amiben a két ünnep közelsé
ge is közrejátszott. Emellett 
még egy szép gesztus – a győri 
klubvezetés a két világbajnok, 
Heidi Löke és Katrine Lunde 

Haraldsen mellett az összes 
Brazíliában szerepet kapó játé
kost ajándékokkal köszöntötte. 
A két norvég kiválóságon kívül 
Jovanka Radicsevics és Eduarda 
Amorim is részesültek a figyel
mességben, csakúgy, mint az 
érdi Szara Vukcsevics, akit szin
tén nem felejtettek el. 

Az emelkedett hangulat a 
pályán is tükröződött, kifeje
zetten mozgalmasan és a kézi
labda szépségeit felvonultatva 
kezdődött a találkozó. Akik 
netán abban a hiú ábrándban 
éltek, hogy a frissen a világ 
legjobbjaivá koronázott norvég 
sztárok kevésbé motiváltan 
lépnek pályára, hamar rájö
hettek az ellenkezőjére. Heidi 
Löke csapata első három talála
tát vállalta magára, míg Katrine 
Lunde Haraldsen is fokozato
san belelendült, megkeserítve 
az érdi lövők dolgát. A klasszis 
beállós alig tíz perc elteltével 
már öt gólnál járt. Egyszerûen 
képtelenség volt megállítani, 
vagy szabályos eszközök
kel szerelni, mindkét kezébe 
ragadt a labda és mindegy volt 
jobbal, vagy ballal kellett az 
érdi hálóba juttatni azt. Egy 
kézilabdát szerető kívülálló 
néző bizonyára gyönyörköd
hetett volna a teljesítmény
ben, de sajnos érdi szemmel 
mégsem volt kellemes nézni a 
szárnyalását. Kifejezett öröm
kézilabdát hozott a találkozó 
nyitánya, potyogtak a gólok, 
valódi reklámja volt a sport
ágnak a meccs, és az Érd is 
felszabadultan játszott. A játék 
képe mintegy tíz perc eltelté
vel változott meg, és onnantól 
kezdve már csak egy csapat 
volt a parketten – a Győr. 64 
után kezdett drasztikusan nőni 
a különbség, a hazaiak nem 
csak a mennyiségre, a minő
ségre is adtak. Mintha versenyt 
rendeztek volna maguk között, 
melyikük tudja látványosabb 
trükkel az egyébként kifejezet
ten jól védő Oguntoye Viktória 
mögé juttatni a labdát. KarlErik 
Böhn is igyekezett minél válto
zatosabbá tenni a játékot. Az 
egyik győri támadásnál például 
egyszer csak megkülönböztető 
mezben – a kapust lehozva 

– Görbicz Anita rohant be, és 
az érdi védők pillanatnyi meg
rökönyödését kihasználva, pár 
másodperc alatt használták ki 
az „emberelőnyös” szituációt. 
Ritkán látható könnyedséggel 
kézilabdázott az ETO, látható
an jól jött nekik az edzőcsere 
és ily módon éppen a legros
szabb időzítéssel az ÉTVÉrdi 
VSE számára. Szabó Edina 
tanítványai statisztaszerepre 
kényszerültek – igaz, egyegy 
szép megmozdulás azért jelez
te, próbálkoznak, de ezzel a 
fölénnyel szemben nem igen 
lehetett versenyre kelni. 

Gyakorlatilag az egész 
meccsen folyamatosan hízott 
egyre nagyobbra a különbség. 
Pálinger Katalin nyilván meg
irigyelhette norvég társa for
máját – szintúgy brillírozott. 
A Győrnek minden sikerült 
és Heidi Löke mellett Jovanka 
Radicsevics kezdte el lődözni 
hasonló elánnal a gólokat, míg 
érdi részről Wolf Alexandra és 
Kovács Anna megoldásai ragad
tatták tapsra a nézőket. 

Azt mondják, legyőzhetet
len csapat nem létezik. Ennek 
ellenére kijelenthető, ezen a 
decemberi kora estén a győri 
zöldfehéreknek nem sok méltó 
ellenfelet lehetett volna talál
ni. Mindkét együttesnek van 
mit kívánni a látottak után. Az 
Érdnek a tabellán hozzájuk 
közel álló riválisok elleni sike
reket, amit egy hónapon belül 
többször is bizonyíthatnak, míg 
a Győrnek az európai ellenfelek 
elleni hasonlóan örömteli, ered
ményes játékot. 

Győri Audi ETO KC – ÉTV-Érdi 
VSE 47-22 (23-11)
Győr, Magvassy Mihály 
Sportcsarnok, 1600 néző
Játékvezetők: Bóna Szabolcs, 
Miskei Balázs
Győr: Katrine Lunde Haraldsen, 
Pálinger Katalin, Tóth Eszter, 
Planéta Szimonetta, Jovanka 
Radicsevics 7, Heidi Löke 13, 
Kurucz Ivett, Schatzl Nadine, 
Görbicz Anita 6(3), Kovacsics 
Anikó 6, Eduarda Amorim 3, 
Pásztor Bettina, Orbán Adrienn 
2, Hornyák Ágnes 3, Ana Gros 
3, Andrea Lekics 4
Vezetőedző: Karl-Erik Böhn
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Oguntoye Viktória, Török Petra 
3, Tamás Krisztina, Kovács 
Anna 4, Szara Vukcsevics 1, 
Balog Beáta, Szekeres Klára 
2, Kisfaludy Anett, Vincze 
Melinda 2, Wolf Alexandra 5, 
Pádár Margó, Kovács Gréta, 
Bognár Barbara 2, Tóth Tímea 
3, Oláh Nóra
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 5/3, illetve 2/0
Kiállítások: 4, illetve 12 perc

Ifjúsági:
Győri Audi ETO KC – ÉTV-Érdi 
VSE  46-21
Junior:
Győri Audi ETO KC – ÉTV-Érdi 
VSE  40-21

Az Érd számára 2012 máris 
egy kulcsfontosságú bajnoki
val indult: a tavalyi bajnokság 
negyedikje, a tabella harma
dik helyén tanyázó Vác volt 
az ellenfél. A Dunakanyarból 
érkező ellenfél eddig minden 
várakozást felülmúlóan szere
pelt, de az utóbbi fordulókban 
már döcögött kicsit a gépezet, 
a mindent elsöprő lendület 
tovatûnni látszott. Ráadásul 
rossz élményekkel léptek pályá
ra, Székesfehérváron 2826os 
vereséget szenvedtek. Az első 
fordulóban duplán emlékezetes 
párbajt vívott egymással a két 
Pest megyei egyesület. Történt 
ugyanis, hogy a vendég Érd 
magabiztos vezetése után meg
magyarázhatatlan második fél
idei mélyrepülésével végül egy 
találattal alulmaradt. Aztán a 
végeredmény mégis 100 lett, 
hiszen Vincze Melinda papír
jai nem voltak rendben, amit a 
szövetségben észleltek, így ala
kult ki ez a „gólínséges” ered
mény. A kudarc mindig bosszan
tó, főleg ha ilyen minimális a 
különbség, a tízgólos előny 
viszont az egymás elleni ered
mény szempontjából komoly 
siker volt a Vácnak. 

Büszkeséggel teli percekkel 
indult a mostani mérkőzés fel

vezetése, ugyanis egy hatalmas 
molinó hirdette: 35 éves az érdi 
női kézilabda. Az ünnepélyes 
hangulatnak ezzel nem volt 
vége, T. Mészáros András, Érd 
polgármestere virágcsokorral 
kedveskedett a francia válo
gatott edzői stábja tagjaként 
ezüstérmes Szabó Edinának, 
valamint a montenegrói Szara 
Vukcsevicsnek. A bemutatás 
alatt Gyetván Krisztina, aki 
tavaly még itt érezte otthon 
magát, természetesen kiemelt 
köszöntést kapott, a hazai 
lányok nevének hallatán pedig 
fergeteges hangulat uralkodott a 
csordultig megtelt csarnokban. 

Amint a játékvezető páros 
a sípjába fújt és útjára indult 
a labda, már mindenki csak a 
mérkőzésre koncentrált. Két 
percig maradt érintetlen mind
két háló, Oguntoye Viktória 
ezalatt bemutatta, nem csak a 
hatméteres vonalon belül uralja 
a pályát – egy hosszú indítást 
például remek ütemérzékkel 
halászott le a hazai térfél köze
pén. Akció, majd büntetőgól 
párbaj után Bognár Barbara és 
Kovács Anna vezérletével lódult 
előre az Érd. Az első hét találat
ból hat fûződött a duó nevéhez 
testvéries megoszlásban, majd 
a padról Tóth Tímea helyére 
beszállva Wolf Alexandra is 
bejelentkezett a különmeccsbe. 
A kiváló és nagyon fegyelmezett 
hazai védekezésnek köszönhe
tően Ökrös Csaba tanítványai 
egyáltalán nem tudtak kibonta
kozni. Az érdiek védőmunkáját 
különben is érdemes kiemelni, 
úgy néz ki, ragyogóan össze

Tizenhárom Löke(t) az érdi kapuban

Ellentétes forgatókönyvek

csiszolódott a hatosfal, ami 
alkalomadtán zavaró emberrel 
megnyitva is ugyanolyan hatá
sos. Szekeres Klára és Szara 
Vukcsevics vezérletével, egyút
tal a kapusokkal remek össz
hangban mûködik a defenzív 
alakulat. A váci mester hiába 
kérte ki idejét a félidő dere
kán, nőttönnőtt az előny. A Vác 
meglehetősen kevés támadását 
tudta lövéssel befejezni, sok
szor kergették passzív játékba 
a lövőket, vagy remek labdalo
pásokat mutattak be. Az eddig 
a csapatát hátán cipelő Tápai 
Szabina sem volt ez alól kivé
tel. Először Klivinyi Kinga fújt 
ébresztőt a vendégeknek, egy 
kettős emberelőny alatt lopako
dott vissza az utolsó percekben 
lőtávolon belülre a Vác. Szekeres 
Klára és Tamás Krisztina átme
neti kiválását használták ki a 

kékfehérek a szőke balátlövő 
négy góljával. 

Még mielőtt vérszemet kap
hattak volna, a szünet után 
Vincze Melinda villámgyors 
duplájával hûtötte le a váciak 
felfokozott hangulatát. Üröm az 
örömben, hogy alig egy perc 
múlva megsérült a lövőkeze és 
a későbbiekben már nem is tér
hetett vissza. Mármár a győ
riek kapusteljesítményét idézte 
Oguntoye Viktória és Janurik 
Kinga, előbbi az első félidőben 
utóbbi a másodikban brillíro

zott. A támadó játék is egyre 
szebb befejezéseket hozott, 
Wolf Alexandra bombája majd
nem a felső lécet is lerepítette 
a helyéről, majd Török Petra 
is feliratkozott az eredmény
jelzőre. A játék a szeptemberi 
nyitófordulót idézte, pontosan 

ezért nem lehetett megnyugod
va hátradőlni, akkor ugyanis a 
hajrában jött a feketeleves. Itt 
viszont szó sem lehetett kien
gedésről, a váciak felzárkózá
sát annak ellenére visszaverte 
az ÉTVÉrdi VSE, hogy a félidő 
felénél elvesztette védelmének 
pillérét, a harmadik büntetését 
összeszedő Szara Vukcsevicset. 
A vendégek 2218ig jöhettek 
csak fel, de az Érdnek volt vála
sza, amibe belerendült a Vác. Az 
utolsó percekre érezhetően már 
csak a megváltó sípszót várták, 
eközben a hazaiak száguldoz
tak a pályán és felcsillant a tíz 
gól ledolgozásának lehetősége. 
Szabó Edina láthatóan igen
csak erre ambicionálta csapatát, 
visszaküldte Tóth Tímeát, majd 
Oguntoye Viktóriát is és Wolf 
Alexandra, ahogy végig, a haj
rában is ellenállhatatlan maradt. 
3120nál az egész csarnok feláll
va tapsolt, végül Lucia Uhráková 
gólja állította be a végeredményt. 
Ezzel ugyan a váciak az egymás 
elleni párharcot tekintve az ide
genben lőtt gólokkal megőriz
ték előnyüket, de remélhetőleg 
ezen nem fog múlni semmi. 
És mindezt elhomályosítja az 
a teljesítmény, amivel az érdi 
lányok lenyûgözték a drukke
reket. Szabó Edina még a sze
zon kezdetén abban reményke
dett, hogy oroszlánbarlang lesz 
a Batthyány Tornacsarnokból. 
Alakul!

ÉTV-Érdi VSE – Váci NKSE 
31-21 (13-10)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
400 néző
Játékvezetők: Herczeg Péter, 
Südi Péter
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 2, Tamás 
Krisztina, Kovács Anna 8, 
Szara Vukcsevics, Balog Beáta, 
Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett, Vincze Melinda 2, 
Wolf Alexandra 10 (3), Pádár 
Margó, Kovács Gréta, Bognár 
Barbara 6, Tóth Tímea 2
Vezetőedző: Szabó Edina
Vác: Juhász Edina, Bíró 
Blanka, Péntek Dózsa 
Katarina, Ertl Rebeka, Lucia 
Uhráková 3, Ivanics Dóra, 
Petrovics Gerda, Barján Bianka 
1, Szegedi Orsolya 2, Mészáros 
Rea Réka, Klivinyi Kinga 7(1), 
Fülöp Andrea 1, Horváth Alexa, 
Tápai Szabina 4(2), Szondi 
Zsófia, Gyetván Krisztina 3
Vezetőedző: Ökrös Csaba
Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3
Kiállítások: 12 (piros lap: 
Vukcsevics 45. perc), illetve 4 
perc

Ifjúsági:
ÉTV-Érdi VSE – Váci NKSE  
27-44
Junior:
ÉTV-Érdi VSE – Váci NKSE  
38-27

A következő fordulóban lap
zártánk után január 11én, szer
dán 18 órakor a Kiskunhalas 
NKSE otthonában lép pályára 
az ÉTVÉrdi VSE, majd janu
ár 14én, szombaton 18:15től 
a Batthyány Tornacsarnokban 
fogadják a Veszprém Barabás 
KC együttesét.

 Szarka András

Kovács a váciak ellen kimagaslott a mezõnybõl

A szigorú gyõri védõ mellett nem volt könnyû dolguk az érdi támadóknak

Boldog „összepacsizás” a nézõkkel a gyõztes meccs után

A világ egyik legjobb játékosa, 
Görbicz Anita az érdi arénában

Wolf Alexandra tíz gólja közül az egyik a váciak kapujában


