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 Kiélezett küzdelem, majd mámo-
ros ünneplés Székesfehérváron, 
a beérett kőkemény munka jogos 
megünneplése hazai pályán a 
Batthyány Tornacsarnokban, 
aztán újra a dolgos hétközna-
pok. Ezeket az állomásokat járta 
végig az érdi kézilabdacsapat 
az elmúlt hetekben. Meredeken 
felfelé ívelő eredmények és az 
ezzel járó pszichikai töltet is 
nagy lökést adhatott az érdi 
lányoknak a felsőházban való 
szerepléshez, ahol először jár 
az ÉTV-Érdi VSE. A télen kez-
dődő tavaszi szezon ugyanis 
valódi diadalmenet volt a csapat 
számára, eddig megverhetetlen-
nek tûnő együttesek skalpjai-
nak megszerzésével és a követ-
kező szezonbeli biztos európai 
kupaszereplés tudatával. A honi 

elitbe való emelkedés pedig 
maradéktalanul megvalósította 
és teljesítette az idény elején 
megfogalmazott célokat.

Míg az érdiek a honi bajnok-
ságban brillíroztak, eközben 
elődöntős ellenfelük is törté-
nelmet írhat. A román Oltchim 
Valcea legyőzésével – fennállá-
sa során második alkalommal 
– a Bajnokok Ligája döntőbe 
került a Győr, amely döntőt a 
legutóbbi nyáron az Érd által 
is vendégül látott montenegrói 
Buducsnoszt Podgorica ellen 
vívhatnak. A legértékesebb tró-
feát először gyûjthetik be és 
nagyon jót tenne a magyar kézi-
labdának, ha a Ferencvárossal 
együtt akár két sorozatban is 
hazai csapatot koronáznának 
meg. 

Az idény során immár negye-
dik alkalommal találkozott a két 
együttes, és ha a győzelem nem 
is tûnt reális célnak, az ellenfél 
minél nagyobb erőbedobásra 
késztetése, egy szorosabb ered-
mény igen. Még egy kellemet-
len statisztikai adat fûződik az 
eddigi három meccshez a sze-
zonban: mindannyiszor elérte 
a 40 dobott gólt az ETO, amit 
most alkalom nyílt csökkente-
ni. 

Sajnos, az első pillanatok 
ismét nem úgy indultak, mint-
ha a feladat sikerrel teljesíthető 
lenne. Vérten Orsolya pakolt be 
gyorsan három találatot, amire 
Kovács Annától csak öt perc 
elteltével jött az első válasz. 
Szabó Edina hét minutum után 
elégelte meg a látottakat, 5-2-es 
rábaparti vezetésnél időt kért. 
Egy hasonló rohamot produ-

káltak az érdi lányok, mint a 
legutolsó hazai összecsapáson, 
amikor a félidőben át is vették a 
vezetést. Az első harminc perc 
lezárása még ekkor messze volt, 
de legalább sikerült 6-6-ra vis-
szakapaszkodni. A gyors időké-
rések játékrésze lett ez, mert a 
norvég Karl-Erik Böhn is azon-
nal reagált. Az edzői intelmek 
meghallgatást nyertek, amit az 
érdiek bántak. Nagyságrendileg 
nyolcpercenként esett vendég 
gól a félidő hátralévő részében, 
míg a győriek a jó védekezésre 
alapozva a támadás befejezé-
seiken is javítottak. Heidi Löke 

ismét villogott és a megszokott 
forgatókönyv szerint – gyors 
kapusindítás után könnyed 
győri gólok – elhúzott a bajnoki 
címvédő, nem sikerült lassítani 
a sebességükön. A húsz kapott 
gól ismét nagyon soknak tûnt, 
ám nemcsak ebből volt bőven, 
hanem a technikai hibákból is 
– igaz ebből mindkét oldalon. 

A második játékrész is 
hasonló mederben folytató-
dott. Katrine Lunde-Haraldsen 
és Görbicz Anita játékára nem 
is volt szüksége az ETO-nak. 
Beállt viszont Hornyák Ágnes, 
és ha már így tett, szép gólokkal 
jelentkezett. A látványos meg-
oldások keresése különben is 
az egész második félidő alatt 
jellemző volt a Győrre. 31-13-as 
hazai előny állt az eredményjel-
zőn, Szabó Edinának időt kellett 
kérnie, hogy a mérkőzés haj-
rájában ne nőjön már tovább a 
különbség. A csak szépségdíjas 
találatokra törő ETO ellen már 
lehetett közelíteni és Kovács 
Anna átlövései segítették ehhez 
az érdieket. Közben a jobbszél-
ső Jovanka Radicsevics egészen 
lehetetlen szögből talált be az 
amúgy jól védő Janurik Kinga 
mellett. Az időkéréstől számí-
tott végső periódust már job-
ban zárta az Érd, mi több, ezt 
a negyed órát meg is nyerte, 
Kovács Anna és Wolf Alexandra 
pontos lövéseinek köszönhető-
en, bár Szekeres Klárát harma-
dik – meglehetősen véleményes 
– kétperces büntetése miatt el is 
vesztették. A végén a felzárkó-
zás ellenére komoly különbség 
maradt az alakulatok között, és 
ismét nem sikerült 40 kapott 
gól alatt tartani az ezúttal fekete 
szerelésben pompázó Győrt. 

Gyõri Audi ETO KC–ÉTV-Érdi VSE  41-24 (20-9)

Elsõ szippantás a magaslati levegõbõl

Ennek ellenére fontos mér-
földkő volt ez a találkozó az 
érdi sportélet szempontjából 
is, és remélhetőleg a második 
összecsapáson a Batthyány 
Tornacsarnokban a szokott tava-
szi arcát mutatja az együttes és 
nagyobb küzdelemre készteti a 
BL-döntőst. 

Győri Audi ETO KC – ÉTV-Érdi 
VSE  41-24 (20-9)
Győr, Magvassy Mihály 
Sportcsarnok, 800 néző
Vezette: Bacs József, Bán Tamás
Győr: Katrine Lunde-
Haraldsen, Pálinger Katalin, 
Planéta Szimonetta, Jovanka 
Radicsevics 4, Heidi Löke 
7, Vérten Orsolya 5, Görbicz 
Anita, Kovacsics Anikó 3(1), 
Eduarda Amorim 4, Orbán 
Adrienn 3, Hornyák Ágnes 4, 
Ana Gros 5, Andrea Lekics 6(4)
Vezetőedző: Karl-Erik Böhn
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina, Kovács Anna 5, 
Szara Vukcsevics, Balog Beáta 
1, Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett 3, László Barbara, Vincze 
Melinda 2, Wolf Alexandra 
6(2), Pádár Margó, Bognár 
Barbara 2, Tóth Tímea 4
Vezetőedző: Szabó Edina

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/2
Kiállítások: 4, ill. 14 perc (piros 
lap: Szekeres 51. p.)

Az egyik fél két győzelméig 
tartó párharc második mérkőzé-
sére április 18-án kerül sor Érden 
a Batthyány Tornacsarnokban. 
A találkozó 18 órakor kezdődik. 

 
 Szarka András

Ha helyzetbe került, Kisfaludy Anett nem kegyelmezett

Szabó Edina hét perc után idõt 
kért, fel is jöttek a lányok 6-6-ra

A meccs utolsó negyedóráját megnyerte az Érd, nem kis részben Kovács 
Anna nagy erejû átlövéseinek köszönhetõen

Heidi Löke ismét villogott – gyors kapusindítások után következtek a könnyed gyõri gólok

Az Érdi Környezetvédő 
Egyesület programjai
2012. április 20-án 17 óra
A Föld Napja alkalmából Érden a lakó-
telepen (Enikő u. 2.) a Kertbarát körrel 
közösen palántacse, utána 18.30-kor 
Virágos Érd, virágzó kertek, utcák pályá-
zat eredményhirdetése, vetítés a leg-
szebb kertekről, utcákról, virágokról.

2012. április 21-én 9 órától 
Faültetés az érdi Diófa-Cseresznyefa-
Áfonya utcai kereszteződésben található 
kis téren. 510 cserjét ültetünk el, minden 
szorgos kézre szükségünk van. 

2012. április 28-án 9 órától 
A Fundoklia-völgyben a tanösvény fa 
elemeinek festése. Festéket, kesztyűt, 
ecsetet adunk. Találkozó az érdi Dévai 
utca 70 szám előtt, a Tanösvény bejá-
ratánál.

A részletekről érdeklődni a silavati@
gmail.com e-mail címen, vagy a 36-
30-328-2750 telefonszámon, illetve a 
www.avarosvedo.hu honlapon lehet.


