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Lehullt a lepel! A magyar élcsa-
patok közül utoljára az ÉTV-
Érdi VSE női kézilabdacsapata 
is bemutatta új igazolásait a 
2012/13-as szezonra. Idén is 
az utolsó pillanatokig titokban 
maradt az érkezők személye, a 
drukkerek csak sötétben tapo-
gatóztak. Magyarország legna-
gyobb sportnapilapja is foglal-
kozott a lehetséges érkezőkkel, 
ám kiderült, rossz nyomon jár-
tak, ugyanis Kristina Franic és 
Alja Koren érkezett a narancs-
sárga-feketékhez.

 Az Érdi Vigadó adott hely-
színt az ÉTV-Érdi VSE első 
jelentős médiaeseményének 
a 2012/13-as szezonban. 
A sajtótájékoztatón Tekauer 
Norbert szakosztályvezető és 
Németh Helga ügyvezető igaz-
gató adott átfogó tájékoztatást 
a mögöttünk hagyott, de főkép-
pen az előttünk álló idényről.

 – Évről évre lépegetünk 
egyre feljebb a bajnokságban, 
és most is minimális elvárás, 
hogy a megszerzett 4. helynél 
ne lépjünk hátrébb, de termé-
szetesen nagyon szeretnénk 
dobogóra állni a következő esz-
tendőben. Nagy kihívás előtt 
állnak a lányok, hiszen kivív-
tuk a nemzetközi kupaindulás 
jogát, és már neveztünk is az 
EHF-kupába. Egyelőre azonban 
még a Nemzetközi Kézilabda 
Szövetségben sem döntötték el 
a lebonyolítás menetét. Ez azt 
jelenti, hogy még nem tudjuk, 
a 64 csapat egyenes kieséses 
rendszerben vagy csoportmér-
kőzések során mérkőzik majd 
egymással. A célunk viszont az, 
hogy bemutatkozó évünkben 

minél tovább jussunk el a soro-
zatban – tekintett egy kicsit a 
jövőbe Tekauer Norbert.

 A klubot még játékosként is 
szolgáló egykori világválogatott, 
Németh Helga az utánpótlásról 
és a róla elnevezett programról 
ejtett szót. A több száz iskolást 
megmozgató Németh Helga-
utánpótlásprogram ugyan-
is még szélesebb bázisú lesz, 
mint eddig. Az Érd vonzáskör-
zetében lévő városok, Sóskút, 
Pusztazámor és Biatorbágy után 
bekapcsolódik majd a vérke-
ringésbe a következő tanévtől 
kezdve Budaörs, Herceghalom, 
Diósd, Ercsi és Százhalombatta 
is, valamint a budai kerületek 
felé is megpróbálnak nyitni. 

– Egytől egyig dicséret illeti az 
iskolákat, mert nagyon nyitot-
tan álltak a programhoz, aminek 
eredményét a március végi torna 
jelezte. Két nap alatt Érden és 
Budaörsön 900 gyermeket sike-
rült megmozgatnunk, és mérhet-
ték össze egymással tudásukat 
– mondta a névadó.

 Az egyre jobb eredmények-
hez és nemzetközi megméret-
tetéshez dukál egy ehhez méltó 
kabalaállat is, így kabalaterve-
zési pályázattal is előrukkolt az 
egyesület. Az Érd címerében 
megtalálható vörös sárkány újra-
gondolása lesz majd a tervezők, 
képzőmûvészek feladata, oly 
módon, amely utal a kézilabda-
csapat és az utánpótlásprogram 
szellemiségére is. A pályamûvek 
kétfordulós elbíráláson esnek át, 
az első forduló határideje július 
30., és a terveket, valamint a 
személyes adatokat a palyazat@
handballerd.hu e-mail címre kell 

eljuttatni. A szakmai zsûri által 
kiválasztott öt mû kerül be a 
második fordulóba, és itt már a 
drukkereké a főszerep, ugyan-
is a legjobbnak tartott alko-
tásra augusztus 15–25. között 
lehet szavazni az ÉTV-Érdi 
VSE hivatalos Facebook-oldalán. 
A díjnyertes pályázó 150 ezer 
forint pénzjutalomban részesül, 
és mûve minden mérkőzésen, 
illetve sajtótájékoztatón megje-
lenik majd. 

 Mivel Pádár Margó az aktív 
játéktól visszavonult (erről rész-
letesen az Érdi Újság 23. szá-
mában írtunk), egy rövid ideig 
a csapatkapitányi karszalag 
gazdátlan volt, ám nem soká-
ig, ugyanis a vezetés Szekeres 
Klárát bízta meg a tisztséggel. 

– Nagy megtiszteltetés, hogy 
egy év után kiérdemeltem a 
csapatkapitányi feladatokat, 
de egyben nagy felelősség is. 
Rendkívül összetartó a csapa-
tunk, a lányok is örültek, ami-
kor ez kiderült. Nagy reménye-
ket fûzünk a következő sze-
zonhoz, és nagyon bizakodó is 
vagyok a jövővel kapcsolatban 
– fogalmazott az újdonsült csa-
patkapitány.

 A bizakodás nem is lehet 
alaptalan, hiszen mindezek 
után a sajtótájékoztató csúcs-
pontjaként a két friss igazolásra 
is fény derült. A szlovén sztár-
csapatból, az RK Krim Mercator 
Ljubljanából érkezett az erősí-
tés az érdi csapathoz a horvát 
Kristina Franic és a szlovén Alja 
Koren személyében. 

 A balátlövőként és irányí-
tóként is bevethető Kristina 
Franic hazája válogatottjának 

nagy erőssége, már 2002-ben, 
15 évesen üstökösként robbant 
be a dalmát kézilabdaéletbe. 
Déli szomszédunk legnagyobb 
tehetségének tartották, a 2011-es 
női világbajnokságon is húzó-
embere volt a 7. helyet szerző 
horvát nemzeti csapatnak. Az 
ÉTV-Érdi VSE Kristina Franic 
negyedik klubja lesz pályafu-
tása során, és mivel lejárt a 
szerződése, átigazolási díjat 
nem kellett fizetni érte, és 1+1 
éves szerződést írt alá. A horvát 
Podravka Vegetában hét sze-
zont töltött, az utóbbi idények-
ben megfordult a francia Metz 
Handball és a szlovén Krim 
Mercator Ljubljana együttesé-
nél. Minden egyes szezonjában 
pályára léphetett valamelyik 
nemzetközi kupaküzdelemben, 
tavalyi a Krim Mercator színe-
iben 41 gólig jutott a Bajnokok 
Ligájában. 

– Már hosszú évek óta isme-
rem Szabó Edinát és munkássá-
gát, kitûnő szakembernek tar-
tom. Fontos volt a klubváltás-
nál, hogy közel maradhassak az 
otthonomhoz. Nagy várakozás-
sal tekintek a szezon elé, jó csa-
pat alakult ki itt, mindenképpen 
szeretném kihozni magamból a 
maximumot, és segíteni a csa-
patomnak – nyilatkozta Kristina 
Franic immár érdi színekben. 
Egyébként azóta megtartották a 
Szerbiában december 4. és 16. 
között megrendezendő Európa-
bajnokság sorsolását, ahol kide-
rült, hogy a 25 esztendős Franic 
képességeit a magyar válogatott 
is közelebbről megismerheti 
majd, ugyanis Karl-Erik Böhn 
együttese megmérkőzik majd 
Horvátországgal. 

 A másik érkező a balkezes, 
így jobbszélsőként és jobbát-
lövőként is bevethető, 22 éves 
szlovén Alja Koren. A szlovén 
válogatott játékosnak szintén 
van rutinja a nemzetközi poron-
don, ugyanis a Krimmel szere-
pelt már a Bajnokok Ligájában, 
sőt, a Győri Audi ETO KC játék-
erejét a saját bőrén is megta-
pasztalhatta már a legrango-
sabb női kupasorozatban. Alja 
Koren a spanyol Carmen Martin 
Ljubljanába igazolásával szo-
rult némileg háttérbe a szlovén 
bajnoknál. Egyelőre kölcsönbe 
érkezik az érdi csapatba, de 
képességeit már szinte majd 
mindegyik európai sztárcsapat 
ellen megvillantotta. 

– Egyeztettem már Szabó 
Edinával, akivel megbeszéltük, 
hogy főleg szélsőként számít 
majd rám. Remek környezetbe, 
kiváló társak közé kerülök, és 
izgatottan várom már a közös 
munka kezdetét.

 Még egy nagyon lényeges 
kérdés megkerülhetetlen az 
érdiekkel kapcsolatban: hol 
játszhatják majd a hazai mér-
kőzéseiket? 

– Mondhatom, hogy nagy elő-
relépés történt az ügyben, és 
remélhetőleg augusztusra ren-
deződik a csarnok ügye – mond-

ta erről Tekauer Norbert szak-
osztályvezető. 

 A kiváló keret tehát hamaro-
san elfoglalhatja méltó helyét 
az impozáns sportcsarnokban, 
és elindulhat hódító útjára a 
2012/13-as szezonban. 

 Szarka András

Az érdiek célja a dobogó, Alja Korennel és Kristina Franiccsal kiegészülve 

Ljubljanából érkezett az erõsítés

A két „új lány”, immár érdi színekben, és az újonnan kinevezett csapatkapitány, Szekeres Klára

A horvát Kristina Franic tavaly, még a Krim Mercator színeiben, 41 gólig 
jutott a Bajnokok Ligájában 

A szlovén Alja Koren játéktudását már a magyar bajnok gyõriek ellen is 
megmutathatta
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