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Egy – az utóbbi időben szokat-
lan – érzéssel találták szembe 
magukat az érdi lányok az FTC 
elleni felkészülés alkalmával. 
A győzelmi kényszer, aminek 
eddig ugyan kiválóan megfelel-
tek, nem őket nyomta, hanem 
riválisukat. Természetesen ez 
nem volt egyenlő azzal, hogy 
a KEK-címvédő otthonában ne 
tettek volna meg mindent a 
pontszerzésért. Már csak azért 
sem, mert az utóbbi időben 
egyre nagyobb tiszteletet és 
megbecsülést vívott ki eredmé-
nyeivel az ÉTV-Érdi VSE. Az 
elmúlt nyolc meccséből hetet 
zárt sikerrel, az ezeken meg-
szerzett 14 pontjával pedig reá-
lis közelségbe került az áhított 
negyedik hely. 

Mindeközben a Fradi elég 
döcögősen kezdte a 2012-es 
esztendőt, a Békéscsaba nagy 
meglepetésre leckéztette meg a 
zöld-fehéreket, akik aztán hiába 
a nagy fogadkozás, a Győr dol-

gát sem nehezítették meg külö-
nösebben. Ezen a találkozón 
kiderülhetett, hogy a nagyobb 
tapasztalat, rutin és sikerek 
megállítják-e a lendületben lévő 
érdieket. Õsszel mindenesetre 
egy gólzáporos összecsapáson 
Zácsik Szandra hiányát is elvi-
selte a bajnoki bronzérmes, 
és 36-32-re diadalmaskodott. 
A meccs két különböző felfo-
gású csapat párharcaként is jel-
lemezhető volt, hiszen mint az 
eddigi mérkőzésekből is láthat-
tuk: az FTC lendületes támadá-
saira, míg Szabó Edina tanítvá-
nyai a sziklaszilárd, összeforrott 
védekezésre helyezik a hang-
súlyt. A hazaiak mestere, Elek 
Gábor is azt emelte ki, hogy 
csapatának elsődlegesen az érdi 
védelmet kell feltörnie. Kérdés 
volt, hogy a magas átlövőket és 
a beállós Szamoránsky Piroskát 
miképpen tudja egyszerre hatás-
talanítani a zöld-fekete védő-
fal. A vendégek dolgát sajnos a 

hétközben egy betegséghullám 
nehezítette, és ez semmiképpen 
sem kedvezett a fizikai felké-
szültségen alapuló taktikának. 

A szokatlan időpont kissé 
matinéjelleget adott a találko-
zónak, amit a hazaiak sokkal 
jobban kezdtek. Az őszi érdi 
rangadón szárnyaló és kilenc 
gólig jutó Szamoránsky Piroska 
jelezte, ezúttal sem bánna 
kesztyûs kézzel az Érddel, míg 
Tomori Zsuzsanna két betörése 
után volt eredményes. Öt perc 
elteltével 4-1-re lépett meg az 
FTC, és a mutatott játék egyál-
talán nem adott sok okot a biza-
kodásra, a zöld-fehéreknek tet-
sző magas iram dominált. Wolf 
Alexandra majd Kovács Anna 
góljával éledeztek a látogatók, 
és az addig kiszolgáltatott hely-
zetekből gólokat kapó Oguntoye 
Viktória is elkezdett labdákat 
fogni. Egy kihagyott büntető 
sem törte meg a kezdeti gátlá-
sosságot levetkőző Érd lendü-
letét, egy mintaszerû ellentá-
madást Vincze Melinda fejezett 
be, míg Szekeres Klára bátor 
próbálkozása már az egyenlítést 
jelentette. 

Janurik Kinga óriási bravúrral 
fogott hétméterest, de a védeke-
zésben gond adódott – a betö-
résekre játszó erőteljes Tomori 
Zsuzsannát nem sikerült hatás-
talanítania a kisebb termetû és 
a jobbátlövő elleni védekező 
poszton idegenül mozgó Vincze 
Melindának. Szabó Edina időt 
kért, hogy orvosolni lehessen 
a bajt, és az Érd szépen tapadt 
tovább ellenfelére. Kisfaludy 
Anett beállós pozícióból két-
szer is túljárt Alena Abramovics 
eszén. Vincze Melinda kiállí-

tása rossz pillanatban érke-
zett az első félidő hajrájában, 
ennek köszönhetően négygó-
losra nőtt a különbség. A nehéz 
helyzetre Bognár Barbarától és 
Tóth Tímeától érkezett válasz, 
de a hátrány nem csökkent, 
ugyanis Tomori Zsuzsanna és 
Szamoránsky Piroska is tartoga-
tott még gólokat, megmutatva 
az érdi védelem leggyengébb 
pontját. 

Ennek ellenére nem lehetett 
lefutott csatáról beszélni, hiszen 
a vendégek rögtön a kezdés után 
is vissza tudtak kapaszkodni, 
nagyon fontos lett volna a pihe-
nőről kijőve azonnal gólokkal 
jelentkezni. Ez meg is történt, 
csakhogy Szucsánszki Zita vál-
lára vette a csapatát, amire nem 
volt ellenszer. Kovacsicz Mónika 
is egyre több labdát kapott, 
kihasználta őket, a betörése-
ket átlövésekre cserélte Tomori 
Zsuzsanna, egyre nehezebb 
helyzetbe taszítva az érdieket. 
Vincze Melinda többször is túl-
járt ellenfele eszén, Szekeres 
Klára támadó erényeit is csillog-
tatta, ezért nem nőtt rohamlép-
tekben a Fradi-előny. Fokozandó 
az érdi támadók gondjait Elek 
Gábor a többször bizonytalan-
kodó Alena Abramovics helyére 
beállította Pastrovics Melindát, 
és az addig sem sûrûn potyogó 
érdi gólok még inkább csök-
kentek. A játékrész derekán a 
rosszabb periódus miatt mintha 
a maradék hite is elhagyta volna 
a vendégeket, hiába védett jól 
a közben Oguntoye Viktóriát 
váltó Janurik Kinga. Szép las-
san a magabiztos előny tuda-
tában fokozatosan a partvonal 
szélén maradt a Ferencváros 
első „sora”, helyüket a fiata-
lok foglalták el. Nem is rosszul, 
Dajka Bettina, Deáki Dóra 
és Such Nelly is rögvest gól-
lal mutatkozott be. Zsinórban 
öt zöld-fehér gól maradt meg-
válaszolatlanul, a hosszú gól-
csendet végül Tamás Krisztina 
zárta le. Szabó Edina igyekezett 
együttesébe még lelket önteni 
az utolsó minutumokra. Apró 
célként el kellett érni, hogy 
ne legyen tízen kívüli a diffe-
rencia, ugyanis 33-22-nél úgy 
tûnt, ezt is el kell szenvednie 
az Érdnek. Tóth Tímea, Wolf 
Alexandra és Szekeres Klára 
végül szépített valamennyit az 
eredményen, amivel legalább a 
végső kiszámolást elkerülték a 
vendégek.

Tragédia ugyan nem történt, 
de a vártnál jóval simább FTC-
győzelem született, ami a játé-
kot látva teljesen megérdemelt 
volt. A második félidő játéka 
nagyrészt csalódás az érdi-
ek részéről, és valószínûleg a 
betegségeknek köszönhetően 

FTC-Rail Cargo Hungaria – ÉTV-Érdi VSE  34-25  (16-12)

A Népligetben megtört a lendület

az erejüket is jócskán felőrölte a 
csata. A kiütköző hiányosságok 
lehet, hogy még jókor jöttek 
felszínre, hiszen így orvosol-
hatóak a Siófok elleni rangadó-
ig. Talán a tavasz legfontosabb 
összecsapása következik, aki 
nyer, jelentős lépést tesz a fel-
sőház irányába.

FTC-Rail Cargo Hungaria 
– ÉTV-Érdi VSE 34-25 (16-12)
Budapest, Főtáv-FTC Kézilabda 
Aréna, 500 néző
Játékvezetők: Medve Róbert, 
Nagy László
FTC: Alena Abramovics, 
Pastrovics Melinda, Zácsik 
Szandra 1, Cifra Anita, Szarka 
Adrienn 1, Jelena Zsivkovics 
2, Szucsánszki Zita 9 (4), 
Szádvári Krisztina 1, Such Nelly 
1, Deáki Dóra 1, Dajka Bettina 
3 (1), Kovacsicz Mónika 
4, Lukács Viktória, Tomori 
Zsuzsanna 7, Szamoránsky 
Piroska 4
Vezetőedző: Elek Gábor
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 

Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina 1, Kovács Anna 2, 
Szara Vukcsevics 1, Balog 
Beáta, Szekeres Klára 4, 
Kisfaludy Anett 2, László 
Barbara, Vincze Melinda 4, 
Wolf Alexandra 4 (1), Pádár 
Margó, Bognár Barbara 1, Tóth 
Tímea 6
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 6/5, ill. 2/1
Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Junior:
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– ÉTV-Érdi VSE 36-22

Ifjúsági:
FTC-Rail Cargo Hungaria 
– ÉTV-Érdi VSE 32-30 

A 16. fordulóban a Siófok KC-
Galerius Fürdő együttese látogat 
az Érd otthonába. A mérkőzést 
január 28-án délután 6 órai 
kezdettel rendezik a Batthyány 
Tornacsarnokban.

  Szarka András

Szekeres Klára ezúttal gólokkal is, szám szerint néggyel vétette észre magát

Nem volt egyszerû áttörni a ferencvárosiak szívós védelmét

Az érdiek védekezése kevésnek bizonyult a fõvárosiak lendülete ellen

Úszásoktatás
Tisztelt Szülők!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Érd, Szent László tér 1. szám alatt megnyílt 
tanuszodában úszásoktatás indult gyerekek részére.

Várjuk szeretettel óvodás és általános iskolás gyerekek jelentkezését délutáni 
foglalkozásainkra, hogy helyben megismerhessék a víz és az úszás élményét.

Célunk, hogy kedvező áron, magasan képzett szakoktatóink segítségével, 
személyre szabott kezdő és haladó csoportos rendszerben, szakszerűen és 
biztonságosan tanulhassák meg gyermekeink a különböző úszásformákat az 
egyik legegészségesebb sportágban.

A szolgáltatás alkalmankénti ára 1000 Ft/fő, mely tartalmazza a csoportos 
foglalkozás árát, valamint az uszodabelépőt is.

Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszóreménységgel fog Érd városa is 
gazdagodni, és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ez a helyben 
rendelkezésre álló egészséges mozgásformát.

Szeretettel várunk mindenkit a városi tanuszodában az úszás oktatásától a 
legmagasabb szintű versenyzőképzésig!

Munkatársunk, Fülöp Henriett várja jelentkezését vagy érdeklődését  
a 36-20/2215-502 telefonszámon.

Kell egy jó csapat!
AZ ÉTV-ÉRDI VSE NŐI

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYA

szeretettel várja utánpótláscsapataiba
a kézilabda iránt érdeklődő

lányokat.

Jelentkezés és érdeklődés:
2000-es és fiatalabbak, szivacs-kézilabda
KISGERGELY CSILLA, Tel.: 06-30/554-2956

1997–98–99-es korosztály
OLÁHNÉ BALOGH TÜNDE, Tel.: 06-20/527-0511

1994–95–96-os korosztály 
HAVRIL KÁROLY, Tel.: 06-20/343-1778


