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Ötödször is Győr! A hazai 
egyeduralkodó ellen játszani 
kettős érzéseket keltő, hiszen 
sportszakmailag nagy kihívás 
a friss BL-döntőssel farkassze-
met nézni, annak ellenére, hogy 
egyelőre itthon megszoríthatat-
lan. Az eddigi négy találkozón 
az érdi lányoknak sem sikerült, 
a rivális mindannyiszor elért 
minimum 40 gólt és a 12 gól 
különbség volt a legszorosabb a 
kupaküzdelmek során, valamint 
egy megnyert félidő a hazai baj-
nokin.

Kelecsényi Ernő, a Győri Audi 
ETO KC elnöke szerint a szezon 
legizgalmasabb hónapja előtt 
áll a győri kézilabdacsapat, és 
ez nem túlzás, hiszen a baj-

noki végjáték, a Magyar Kupa 
négyes döntője és mindenek-
előtt a Buducsnoszt Podgorica 
elleni Bajnokok Ligája finálé 
vár a zöld-fehérekre. Talán nem 
csak a mostani évad, hanem tör-
ténete legfontosabb hetei követ-
keznek a Győr számára, ahol 
átlépheti saját árnyékát. Az Érd 
számára még egy lehetőség volt 
ebben a hónapban komoly sze-
repet vállalni a sorozatban, és 
erre hazai pályán a Batthyány 
Tornacsarnokban, a parádés 
hangulatot teremtő hazai „B 
közép” előtt nyílhatott esély.

A Győr az előző mérkőzésen 
is csak a cserepadon ülő Katrine 
Lunde-Haraldsen nélkül érke-
zett, ám Görbicz Anita ott volt 

a kezdőcsapatban, míg hazai 
oldalról ezúttal Török Petra 
maradt ki. Roppant kapkodóan 
kezdódött a találkozó, és főleg 
a látogatók hibáztak – Görbicz 
Anita egy büntetőt is kapufára 
lőtt. Vincze Melinda góljaival 
indult a mérkőzés, amit gyorsan 
egalizált az ETO. Aztán bosszan-
tó módon kétszer is szinte a 
győri karmester kezébe adták 
a labdát az érdi lányok, amit ő 
természetesen góllal büntetett. 
A gyors győri indítások ezút-
tal nem jöttek be olyan száza-
lékban, mint a szezon eddigi 
Érd elleni meccsein, érezhető 
volt, hogy Szabó Edina nagyon 
felkészítette ezekre tanítványa-
it. Vincze Melinda és Görbicz 
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Önbizalomnövelõ vereség a bronzcsata elõtt
Anita vívott gólpárbajt, ám 
ahogy ebben is, úgy a két csapat 
között is a Rába-partiak álltak 
jobban, a vártnál azonban jóval 
szorosabban. Bognár Barbara 
alig negyed óra alatt három két-
perces kiállítást szedett össze, 
ami ismét csak a hadrend átren-
dezésével kellett járjon. Az érdi 
játékmester kiválásától azonban 
nem rogyott meg az érdi csa-
pat, Szabó Edina időt kért és 
rendezte a sorokat. Továbbra is 
elég csapkodó volt a játék, néha 
hamar, előkészítés nélkül tüzel-
tek a hölgyek mindkét oldalon. 
Karl-Erik Böhn is kikérte az ide-
jét, de érdi emberelőny jött és 
két gyors Tamás Krisztina-talá-
lat, s máris 10-11 volt az állás. 
Az érdi fal által kemény őrizetet 
kapó Heidi Löke kevesebbszer 
tudott megvillanni, ám amikor 
megtette, látványos gólokat 
szerzett, szokásához híven job-
bal és ballal egyaránt. Az, hogy 
korántsem vált győri örömjáték-
ká a meccs, azt Görbicz Anita 
második kihagyott hetese és a 
félidőben az eredményjelzőn 
álló eredmény is mutatta. 

Kicsit az öltözőben maradtak 
az érdi lányok, amit Jovanka 
Radicsevics két indításból lőtt 
góllal jelzett. A balátlövő pozíci-
ójából ezen a mérkőzésen nem 
sok siker termett az Érdnek, 

ezért még értékesebb volt a szo-
ros eredmény. A kétgólos előnyt 
gyorsan duplázták a győriek, 
Szabó Edina időt kért. Sikerült 
megnyugtatni tanítványait, a 
beálló kapitány, Pádár Margó is 
lendületet hozott, így 17-19-nél 
ismét szebben festett a hely-
zet. A szoros állás és a szigo-
rú védőőrizet miatt Heidi Löke 
arca sem volt csupa mosoly, 
Szekeres Klárával és Szara 
Vukcseviccsel sokszor meggyûlt 
a baja. A bírói ítéletekkel sem 
a publikum, sem Szabó Edina 
nem volt megelégedve, amit 
sárga lappal honoráltak. A néha 
valóban furcsának tûnő dönté-
sek ellenére sem tört össze az 

Érd, bár látszott, hogy fáradnak 
a lábak. Nem csoda, hiszen a 
győri indításokra nagyon figyel-
tek a védők, Janurik Kinga pedig 
néha messze a kapujából kijőve 
cirkált, hogy labdát csenjen az 
induló villámgyors ETO-játéko-
sok orra elől. Az 55. percben 
23-30 volt a Győr javára, ami a 

legnagyobb különbség volt, de 
ahogy az egész mérkőzésen, az 
utolsó 5 minutumra is maradt 
tartása az érdieknek. Kovács 
Anna szép átlövéseivel és a 
Kisfaludy Anettnek bejátszott 
labdákkal végül egy nagyon 
tisztes és kifejezetten biztató 
eredményt sikerült elérni a Győr 
ellen. Második győzelmével a 
címvédő elsőként biztosította 
helyét a döntőben, ahol ellen-
felét várja – valószínûsíthetően 
a Siófok ellen már egy sikert 
elkönyvelő Ferencvárost.

Mindkét csapatot vastaps 
köszöntötte a lefújás után és 
kifejezetten jó volt látni a baráti 
hangulatot. A hazai szurkolók 

rendkívül sportszerûen fejezték 
ki szimpátiájukat a győri játéko-
sokkal szemben az elkövetke-
ző Bajnokok Ligája döntő előtt, 
amiért a zöld-fehérek az érdi 
drukkerekkel is lepacsiztak, 
míg a győriek is tapssal jutal-
mazták a hazaiak megalkuvást 
nem tûrő játékát. 

A harmadik helyért zajló 
összecsapás időpontja és az 
ellenfél személye egyelőre még 
csak körvonalazódik, minden-
esetre a mai meccsből kiindulva 
szépen csillognak a remények. 
Akár egy bronzérem… 
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Nem volt könnyû átlõni a gyõri védõfalat – Pádár Margónak azonban sikerült

Szabó Edina a tõle megszokott temperamentummal kísérte a pályán tör-
téneteket
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