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Felszabadultan játszani! Ez lehe-
tett a jelszó mindkét oldalon a 
hétközi mérkőzés előtt, ugyanis 
a Győri Audi ETO KC nemzetkö-
zi elfoglaltságai miatt szerdán 
játszottak a felek. Az európai 
kupaküzdelem elkövetkezendő 
két fordulója azonban csak a 
csoportelsőség miatt volt fon-
tos a zöld-fehérek számára, akik 
már négy forduló után biztosí-
tották helyüket az elődöntőben. 
A legjobb négy a célja az Érdnek 
is a honi bajnokságban, ami a 
kiváló tavasznak köszönhető-
en karnyújtásnyi távolságban 
van még úgy is, hogy a bajnoki 
címvédő ellen nem győzelem-
mel lehetett kalkulálni. Az idei 
szezonban már kétszer is meg-
mérkőztek az ETO-val, és mind-
kétszer Karl-Erik Böhn ült a kis-
padon, aki éppen első meccseit 
élvezhette akkoriban a Rába 
partján. Valóban kedve telhetett 
azokban az összecsapásokban, 
ugyanis mindkétszer elérte leg-
alább a 40 gólt a Győr. Ezúttal 
a remek formában kézilabdázó 
érdi lányok éppen ezt akarták 
megakadályozni. 

A gólzápor már szinte az 
első pillanatoktól kezdve biz-
tosnak tûnt. Az ellenfél elké-
pesztő repertoárja miatt most 
nem lehetett kevés kapott gólra 
játszani, hiába a továbbra is 
nagyon hatékony középső védő-
négyes. A Győr első támadását 
máris kínai figurával fejezte be, 
Hornyák Ágnes megmozdulása 
mindenképpen tapsot érdemelt. 
Hiába a látványos gól, az érdiek 
nem asszisztálni szerettek volna 
a technikás megoldásokhoz, így 
Tamás Krisztina és Tóth Tímea 
góljával fordítottak. A tizedik 

percig hasonló forgatókönyv 
szerint zajlottak az események, 
két-két találattal lépett meg 
az ETO, de szívósan tapadt a 
hazai együttes. Minden egyes 
labdaeladást, pontatlanságot 
megbüntetett a Győr, és ami-
kor Kovács Anna kiállításánál 
emberelőnybe kerültek, átlépték 
a kettes határt. Félő volt, hogy 
nagyon hamar komoly előnyre 
tesz szert a címvédő, és a játék 
képe a decemberi győri meccs-
hez hasonlított. Szinte szemmel 
követhetetlen indítások, pontos 
befejezések követték egymást, 
míg az érdi támadásokban nem 
volt átütő erő. Aztán egyik pil-
lanatról a másikra megváltozott 
a játék ritmusa. Kellett ehhez 
Szvetlana Gridnyeva védése 
Görbicz Anita büntetőjénél, és 
az, hogy a norvég mester a jég-
koronghoz hasonlóan szinte sort 
cserélt. Az érdiek nagy hittel 
kezdték el üldözni a verhetetlen-
nek tûnő ETO-t, és remek soro-
zatuk látszólag meg is zavarta 
a zöld-fehéreket. A védekezés 
maximálisan koncentrált volt, 
Janurik Kinga halmozta a bra-
vúrokat. Szara Vukcsevics gólja 
egyenlítést, Wolf Alexandra érté-
kesített büntetője immár veze-
tést ért, éppen az első félidő vége 
előtt. Izzott a lelátó, előnyben 
volt az Érd a szünetben!

A csoda meg mintha nem is 
akart volna véget érni, a Pálinger 
Katalin helyére beálló Katrine 
Lunde-Haraldsent is felavatta 
Tóth Tímea. Vincze Melinda 
szélről belőtt labdája után 
viszont beindult a győri hen-
ger. Görbicz Anita elképesztő 
periódust produkált, egyszerûen 
nem lehetett megállítani. Ismét 
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A félidei csodavárás után gyõri henger

A 2011-es év legjobb kézilabdázója, Heidi Löke egyik gólja

Mi sem jelzi jobban a tavasz 
közeledtét, mint hogy a hét 
végén az NB III-ban is meg-
kezdődik a labdarúgóbajnok-
ság tavaszi szezonja. Az Érdi 
VSE labdarúgói nagyszerû őszi 
szereplés után a Duna cso-
portban az első helyről vár-
ják a bajnokság folytatását. 
A célkitûzésekről Romics Ervin 
szakosztályvezetőt, a felkészü-
lésről pedig Miskovicz Bálint 
vezetőedzőt kérdeztük. 

Romics Ervin:
– Tavaly nyáron úgy indultunk 

a bajnokságnak, hogy a cél a 
dobogós helyek valamelyikének 
a megszerzése. A kiemelkedő 
őszi szereplés után azonban 
jogos elvárás a szakosztályve-
zetés és a szurkolók részéről a 
bajnoki cím megszerzése. Ez 17 
évvel ezelőtt, az 1994/1995-ös 
bajnoki kiírásban sikerült utol-
jára. Az akkori siker megismét-
lésére ma adottak a feltételek. 
Az önkormányzat és a támoga-
tók biztos hátteret jelentenek 

a szakosztálynak, a játékosok 
pedig már ősszel is bizonyítot-
ták, hogy sikerre éhesek, és szá-
mukra csak a győzelem az elfo-
gadható eredmény, még akkor 
is, ha minden mérkőzést nem 
is tudnak megnyerni. A játékos 
keretben nagyon kevés változás 
történt az őszihez képest. Nagy 
Attila távozásával nemcsak a 
csapat egyik meghatározó játé-
kosa távozott, hanem a Duna 
csoport egyik legjobbja is. Az 
érkezettek köre is szûk. Csatár 
poszton Ivacs Gábor (Baracs), 
míg baloldali védőként Riba 
Dániel (Dunaharaszti) az új 
játékos. A felkészülési mérkő-
zések alapján mindketten erős-
ségei lehetnek a csapatnak. 
Megoldódni látszik a kapusedző 
kérdése is. Józsa Miklós, az FTC 
korábbi kapuvédője – aki egyéb-
ként érdi lakos – segít a kapusok 
felkészítésében. Szurkolóinkat 
kérjük, hogy tavasszal is minél 
nagyobb számban látogassanak 
ki mérkőzéseinkre, szurkolá-

sukkal támogassák a csapatun-
kat: ígérjük, nem fognak csalód-
ni az Érdi VSE játékában.

Miskovicz Bálint:
– A felkészülés a tavaszi sze-

zonra fizikálisan maximálisan jól 
sikerült. Amit elterveztünk, azt 
végre is tudtuk hajtani. Taktikailag 
van egy kis hiányérzetem, mivel 
nagypályán nem tudtunk érdemi 
munkát végezni az időjárás miatt. 
A csapatban érzem még a fizikai 
fáradtságot, remélem, ez a két 
hét elég lesz ahhoz, hogy felfris-
süljünk, és a Bicske ellen topon 
legyen a csapat.

Nagy Attilát nem lesz könnyû 
pótolni, de biztos vagyok benne, 
hogy a két újonnan érkezett 
játékos erősítést jelent csapa-
tunknak. Ha a játékosok tavasz-
szal is ugyanazzal az alázattal 
teszik a dolgukat mint ősszel, 
úgy érzem, megnyerhetjük a 
bajnokságot. Ehhez azonban 
mindent alá kell rendelni a baj-
nokságnak. Riválisaink sem tét-
lenkedtek a télen. Jó néhányan 
jelentős igazolásokkal igyekez-
tek a bajnoki célkitûzésüket 
megalapozni, míg mások a 
kiesés elkerülése érdekében 
erősítették meg keretüket. Egy 
biztos: nagy harc lesz a bajnoki 
címért folyó versenyben, és mi 
ebből a versenyfutásból győzte-
sen szeretnénk kikerülni.

Az első tavaszi fordulókezde-
te március tizedikén, szomba-
ton fél háromkor lesz Diósdon a 
mûfüves pályán, vendég a Bicskei 
TC csapata. A következő fordu-
lóban március 17-én szombaton 
délután három órai kezdettel a 
Diósd TC vendégeként szintén a 
diósdi mûfüves pályán játszik a 
csapat.   Harmat Jenő

Március tizedikén kezdõdik a tavaszi idény

Cél: a bajnoki cím 

Felkészülési mérkõzésen: Érdi VSE–Martonvásár 3-0
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a kezdőcsapat játszott a győri 
oldalon, akikkel jelenleg nem 
lehet tartani a ritmust. Tíz perc 
alatt nyolc gólt vert az Érdre 
a vendég társaság. Úgy tûnt, a 
rendkívüli koncentráció után fej-
ben lassultak le az érdi támadá-
sok. A norvég világbajnok kapus 
sorra húzta magához a labdákat, 
és a gyors indítások miatt akár 
percenként két győri gól is esett. 
A 2011-es év legjobb női kézilab-
dázójának választott Heidi Löke 
pedig ilyenkor megmagyaráz-
hatatlan sebességgel termett az 
ellenfél kapujánál, a ziccereket 
kíméletlenül értékesítve. Orbán 
Adrienn is klasszis produkcióval 
rukkolt ki, így 31-21-nél már szá-
molhatott a vendégtábor. A 2-16-
os (!) periódus után az érdemi 
kérdések eldőltek, a hátralévő 
percek már barátságos hangulat-
ban csordogáltak. 

Ismét 47 kapott gól állt az ered-
ményjelzőn, de a félidei vezetés 
csodás részsiker, ugyanis az ETO 
ellen nem mindenkinek sikerül 
első félidőt nyernie. Legutoljára 
még 2011 novemberében a Hypo 
Niederösterreichnek sikerült. 
A szinte tét nélküli örömjáték 
után viszont kőkemény két 
forduló vár még az érdiekre. 
Mondhatni semmi nem válto-
zott, a sorsuk továbbra is saját 
kezükben, de Székesfehérváron, 
majd Érden a DVSC ellen nyerni 
kell, hogy még legalább két ETO 
elleni mérkőzést rendezzenek a 
szezonban.
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Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
400 néző
Játékvezetők: Kékes Csaba, 
Kékes Pál
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Török Petra, 
Tamás Krisztina 2, Kovács 
Anna 6, Szara Vukcsevics 4, 
Balog Beáta, Szekeres Klára 
1, Kisfaludy Anett 2, László 
Barbara, Vincze Melinda 5, 
Wolf Alexandra 4(3), Pádár 
Margó, Bognár Barbara 1, Tóth 
Tímea 5
Vezetőedző: Szabó Edina
Győr: Katrine Lunde-Haraldsen, 
Pálinger Katalin, Jovanka 
Radicsevics 3, Heidi Löke 9, 
Vérten Orsolya, Schatzl Nadine 
1(1), Görbicz Anita 11(4), 
Kovacsics Anikó 7, Eduarda 
Amorim 3, Orbán Adrienn 7, 
Hornyák Ágnes 2, Ana Gros, 
Andrea Lekics 4
Vezetőedző: Karl-Erik Böhn
Hétméteresek: 3/3, ill. 6/5
Kiállítások: 4, ill. 4 perc

A következő fordulóban 
az Alcoa FKC vendége lesz az 
ÉTV-Érdi VSE. A mérkőzést 
március 16-án 18 órától rende-
zik a székesfehérvári Köfém 
Sportcsarnokban. 

 Szarka András

A musicalszínész a Budapesti Operettszínházban 
próbálja Szörényi Levente és Bródy János megújult 
rockoperáját. A Veled, Uram! az István, a király 
történetének folytatása, amely az Árpád-házi króni-
kák elsõ, trónért vívott harcának történetét mutatja 
be. A produkciót március végétõl láthatja a közön-
ség a Thália Színházban. 

Feke Pál korábban, a legendás rockoperában 
magát István királyt alakította, most pedig unoka-
testvérét, Vászolyt, aki egy tragikus merénylet kap-
csán vált ismertté, s akinek a krónikák szerint Ist-
ván szánta a trónt, miután fia, Imre herceg meghalt. 
– Meglepett a felkérés, de szinte azonnal igent 
mondtam. Kicsit kirándulok most a másik oldalra 
és egy erõs, elveihez ragaszkodó, férfias, magyar 
karaktert alakítok „a pogány oldalon”, bár tudomá-
som szerint Vászoly meg volt keresztelve. Somogyi 
Szilárd rendezõ szinte teljesen új darabot alkot, 
filmszerû képek váltják majd egymást a színpadon, 
s a Veled, Uram!, tíz évvel õsbemutatója után, most 
kerül elõször kõszínházba, ráadásul új dalok is 
készültek a Budapesti Operettszínház kérésére. 

Szörényi Leventét nagyon régóta ismerem, így 
nagyon örültem, amikor felhívott, és kikérte a véle-
ményemet az egyik dal kapcsán. Remélem, hogy ez 
a fajta közös munka meghozza gyümölcsét, és  
izgalmas elõadást mutathatunk be március 30-án a 
Thália Színházban – mesélt a darabról Feke Pál. A 
rockoperában István király szerepében Sasvári 
Sándor és Földes Tamás, Orseolo Péterként 
Mészáros Árpád Zsolt és Homonnay Zsolt, Ilonként 
pedig Janza Kata és Nádasi Veronika látható.

Feke Pál átállt!

Feke Pál és Sasvári Sándor


