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Az első osztályú női kézilabda-bajnok-
ság tavaszi idényének második mérkőzése 
Vácra szólította az ÉTV-Érdi VSE-t. A hazai 
csapat a Fradi elleni bravúrgyőzelem után 
beszállt a dobogóért vívott harcba is, szo-
rosan felzárkózva a zöld-fehér együttes 
mellett a DVSC mögé, ezért a mérkőzés 
esélyesének számított. Újból irtózatosan 
nehéz feladat várt tehát az érdi hölgyek-
re, akik az ezt megelőző fordulóban egy 
félidőn keresztül voltak méltó vetélytársai 
az ezüstérmes pozícióban tanyázó gárdá-
nak. Az őszi összecsapáson, amin Gyetván 
Krisztina mutatott kiváló teljesítményt 
10 találatával, a két együttes egy félidőn 
keresztül még döntetlenre állt, a végén 
azonban magabiztos győzelmet arattak 
a váciak. Tóth Tímea átigazolása után 
pedig rögtön ellenfélként nézhetett szem-
be Németh Andrással, akivel hosszú éve-
kig dolgozott együtt és pályafutása legna-
gyobb sikereit érte el.

Wolf Alexandra nyitotta a gólok sorát és 
ismét villámrajtot vettek az érdi lányok, 
akik már 5-1-re húztak el, amikor a hazai 
csapat időt kért. Németh András próbálta 
felrázni a hazaiakat, ugyanis védekezésük 
és támadásuk is széteső volt, míg Szabó 
Edina tanítványai remekül használták 
ki helyzeteiket. A 8. percben egy nehe-
zen megítélhető szituáció után Oguntoye 
Viktóriát azonnali piros lappal sújtották 
a játékvezetők, elvesztette kiváló kapusát 
az ÉTV-Érdi VSE. A lendületét azonban 
nem, ugyanis a frissen beállt Janurik Kinga 
is hozta a bravúrt, a válogatott Temes 
Bernadett büntetőjét hárította. Semmivel 
sem lehetett megtörni a vendégek lendüle-
tét, a bírók folyamatos kiállításai ellenére 
is növelték előnyüket. A kettős ember-
hátrány azonban már soknak bizonyult, 
zsinórban négy gólt dobtak a váciak és öt 
találatról, egyre faragták a különbséget. 
Herr Orsolya helyére beállt a hazaiak cse-
rekapusa Juhász Edina, aki több érdi pró-
bálkozást is hatástalanított. Pörögtek az 
események, rendkívül sok gól esett, ami-
ből a végén nem jött ki jól az érdi csapat, 

Kirsner Erika góljával három találat lett a 
váci előny, amikor félidőre vonulhattak a 
csapatok.

A folytatás is hasonlóan alakult, potyog-
tak a gólok. Tóth Tímea, Wolf Alexandra 

vezetésével tartották magukat az érdiek, 
de a jobbszárnyon Kovács Anna és Tamás 
Krisztina is remekül, gólerősen kézilab-
dázott. A hazaiak a félidő derekán Tápai 
Szabina és Soós Viktória találataival ellép-
tek ellenfelüktől. Fáradtak az érdiek, az 
első félidei folyamatos emberhátrányban 
töltött percek kiütköztek a csapaton, hiába 
forgatta csapatát folyamatosan Szabó 
Edina, kevés támadást sikerült kivéde-
kezni. Az előny már tízgólosra hízott, 
abszolút irányítása alatt tartotta a mér-
kőzést a házigazda és látványos megol-
dásokkal is kísérleteztek a Németh-tanít-
ványok. A végén sikerült a különbséget 
tíz alá faragni ezen a gólokban gazdag 
találkozón. A váciak magabiztos győzel-

mükkel tovább tapadnak az élmezőnyre, 
míg az ÉTV-Érdi VSE rendkívül fontos hét 
előtt áll. Erős riválisaik ellen minden alka-
lommal közel egy félidőn keresztül bírták 
az iramot, ezt az időt kell a továbbiakban 
kinyújtani. Hazai környezetben két nyer-
hető meccs következik, ami akár döntően 
is befolyásolhatja az 5-8. helyért vívott 
harcot, ezért nagyon elkél majd a bíztatás 
a Batthyány Tornacsarnokban.

SYMA-Váci NKSE – ÉTV-Érdi VSE  
39-30 (20-17)
Vác, Városi Sportcsarnok, 850 néző
Játékvezető: Ágnecz Tamás, Sipos Ottó
Versenybíró: Demény Gyula

ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, Schneck 
Réka, Oguntoye Viktória, Tamás Krisztina 
5, Kovács Anna 6, Ferencz Judit, Balog 
Beáta, Õri Cecília 1, Kisfaludy Anett, 
Gyetván Krisztina, Burai Edina 2, Wolf 
Alexandra 7 (1), Pádár Margó, László 
Barbara, Kuridza Sandra, Tóth Tímea 9 
(5)
Hétméteresek: 7/6
Kiállítások: 14 perc 

Az ifjúsági mérkőzésen nagyon rosszul 
kezdtek a vendégek, ami mint később 
kiderült, meg is pecsételte sorsukat. 
A váci beállós játékára nem volt ellenszer 

és támadásban is sok volt a kimaradt 
lehetőség. A második félidőben az előző 
Ferencváros elleni meccsen tapasztalt 
mentalitással küzdöttek Németh Helga 
játékosai. A különbséget Hantos Dorina és 
Kovács Kinga vezetésével csökkenteni tud-
ták és második félidei játékukért megilleti 
őket a dicséret. 

SYMA-Váci NKSE – ÉTV-Érdi VSE  
33-27 (17-9)

A következő héten, január 19-én az 
Újbuda TC, január 22-én pedig a Veszprém 
Barabás KC lép pályára Érden, mindkét 
mérkőzés 18 órakor kezdődik.

 SZ. A.

A hétvégén a birkózók és szu-
mósok vették használatba a 
Batthyány tornacsarnok küz-
dőterét. Január 15-én 10 órától 
az Érdi Spartacus Sport Club 
rendezésében – Tar Mihály 
elnök állhatatos munkájának 
is köszönhetően – kezdődött a 
birkózók részére kiírt Érd Kupa, 
amelyre az ország minden pont-
járól, valamint Szlovákiából 
özönlöttek az utánpótlás korú 
versenyzők a legkülönbözőbb 
súlycsoportban és korosztály-
ban a mérlegelésre. Mintegy 
400 fiatal várta a kezdést izga-
tottan a csarnokban. Az Érdi 
Spartacus Sport Club a tavalyi 
remek eredmények megismét-
lését várta, amikor is 17 medált 
szereztek és ebből 6 aranyérem 
volt.

Segesdi János, Érd Megyei 
Jogú Város alpolgármestere 
ünnepi megnyitó szavaiban 
mindenkinek a lehető legsi-
keresebb versenyzést kívánt. 
Utána az éppen kézsérülése 
miatt a versenyt kihagyó Dénes 
Mercédesz, a klub kimagaslóan 
tehetséges, hazai és nemzet-
közi versenyeken is eredmé-
nyes versenyzője kapta meg a 
Magyar Birkózó Szövetségtől 
az Év Utánpótlás Birkózója 
díjat 2010-es teljesítményéért. 
A felkészítését felügyelő Südi 
Gábor edző is elismerésben 
részesült. Egyperces néma tisz-
teletadással emlékeztek meg a 
2008-ban 18 évesen tragikus 
körülmények közt életét vesz-
tő Lakatos Gáborról is, akinek 
emlékverseny is őrzi a nevét.

Hat szőnyegen kezdődtek el 
a küzdelmek, mindenki nagy 
kedvvel, sportszerûen birkó-
zott, még a legapróbb, 5-6 esz-
tendős csemeték is, a tanítvá-
nyokat elkísérő szakemberek 
pedig tanácsaikkal támogatták 
az ifjakat. A mérkőzés közben 
szerzett fájdalmakat mindenki 
hősiesen viselte és csak a győ-
zelemre koncentrált. Az Érdi 

Spartacus remek teljesítményt 
nyújtott: 19 döntőbe jutottak 
be versenyzőik, ahol bár egy 
arannyal kevesebbet hoztak el, 
mint tavaly, ez azonban csep-
pet sem ad okot elkeseredés-
re. Az eredményekre a koronát 
a Kadet Vándordíj és csapat-
verseny megnyerése tette fel 
– magabiztosan győzedelmes-
kedtek az érdi fiatalok.

Január 16-án ismét 10 órai 
kezdettel a junior szumósok 
foglalták el a kör alakú küzdő-
teret. A nemzetközi versenyen, 
ami a magyar versenyzőknek 
válogató is volt, azonos számú 
érmet gyûjtöttek mindegyik 
fajtából, konkrétan: ötöt. A 14 
órától kezdődő felnőtt verse-
nyen számos nemzetközi klas-
szis is jelezte indulását, világ- 
és Európa-bajnok, Világjátékok 
győztes sportolók feszültek 
egymásnak, akik Hollandiából, 
Ukrajnából, Oroszországból, 
Németországból, Lengyelor-
szágból és Észtországból érkez-
tek. Habár itt az aranyból nem 
jutott az érdi versenyzőknek, 
de így is hét érmet zsebeltek 
be. A legeredményesebb a két 
ezüstöt nyerő Földesi István 
lett. A díszes érméket és serle-
geket Tar Mihály mellett Tóth 
Tamás, Érd Megyei Jogú Város 
alpolgármestere adta át a dobo-
gósoknak. 

A sikeres verseny megren-
dezéséért köszönet illeti az 
érdi birkózóélet támogatóit, a 
Hyundai és Peugeot PÉ-TA Kft.-
t, a L.A. Bodegita Éttermet, a Kati 
Mami Sütödéjét, a Magyaros 
Kenyér Kft.-t, Barta Sándort és 
Berta Jánost, valamint a sok 
önkéntes és támogató szülőt, 
hogy ilyen magas színvonalon 
tartják az Érdi Spartacus Sport 
Clubot, amelynek versenyzői 
remélhetőleg továbbra is sok 
örömet, büszkeséget szereznek 
a város sportszerető közönsé-
gének.

 (sza)

Színvonalas küzdelmek a szõnyegeken
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Gólzápor a Dunakanyarban

Wolf Alexandra hét gólt vállalt a harmincból

Tóth Tímea kilenc góllal „jelentkezett be” korábbi csapatánál

Az Érdi Spartacus Sport Club diadalmas birkózó csapata
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