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A február 5-i, Siófok elleni össze-
csapás előtt a két együttes őszi 
mérkőzéséből  kiindulva  indo-
kolt volt a kézilabdacsapat szur-
kolóinak  bizakodása,  hiszen 
akkor  a  Balaton-parti  városban 
szoros  első  félidő  után  végül 
35-24-es sima győzelmet tudtak 
aratni. Azóta viszont sok válto-
zás történt az  Imre Vilmos által 
irányított keretben: a mindössze 
három  győzelmet  számláló 
gárda  három  brazil  válogatott 
játékossal erősített. Gólerős játé-
kuk  ellenére  a  tavaszi  szezon 
egyelőre  csak  egy  megszerzett 
egységet hozott a Siófoknak, az 
viszont  egy  bravúros  döntetlen 
volt a Dunaújváros ellen. 
A Batthyány  Tornacsarnok 

ismét  szépen megtelt,  a  koráb-
bi, legendás női szövetségi kapi-
tány,  Laurencz László  is  helyet 
foglalt a lelátón. A Kovács Anna 
által  szerzett  vezetést  hamar 
elragadta a vendég együttes, fel-

váltva estek a gólok, de mindig 
az Érdnek kellett kapaszkodnia 
a Siófok után. A brazil játékosok 
közül Silvia Pinheiro és Karoline 
De Souza is gólerősen kezdték a 
találkozót,  míg  hazai  oldalon 
Kovács Anna és Wolf Alexandra 
góljai  segítették  a  zárkózást. 
Ennek  ellenére  pontatlan  volt 
a  játék,  a  Békéscsabán  látott 
forma  mutatkozott  meg,  ami 
egy  emberelőnyös  helyzetben 
kapott  két  gólban  csúcsosodott 
ki.  Három  találattal  lépett meg 
a  Siófok  Szepesi Ivett  révén. 
A támadásban  látott  kapkodást 
és  a  szellős  védekezést  még 
a  félidő  fele  előtt  megelégel-
te  Szabó Edina,  és  időkérés-
sel  próbálta  magához  téríteni 
a  rosszul  kezdő  tanítványait. 
Különösen  nyugtalanító  volt, 
hogy  mindössze  negyed  óra 
játék  után  a  11-es  szám  állt 
a  vendégcsapat  neve  mellett. 
A taktikai  utasítások  pár  perc 

elteltével  hatottak,  a  négygólos 
hátrányt  elkezdte  ledolgozni  a 
hazai csapat, Oguntoye Viktória 
egyre  több  lövést  védett,  a 
szélsőjáték  hatékonyabbá  vált, 
Tóth Tímea  pedig  fontos  gólo-
kat  szerzett.  A védelem  nyolc 
percen  keresztül  nem  enge-
dett  újabb  sikerélményt  a  rivá-
lisnak,  távol  tartva  az  addig 
pontosan  célzó  átlövőket,  és 
passzív  labdajáratásba  hajszol-
va őket. A koncentráltabb  játék 
jutalma  a  vezetés  megszerzé-
se  lett,  végül  Balog Beáta  gól-
jának  köszönhetően  egygólos 
vezetéssel mehetett az öltözőbe 
az  ÉTV-Érdi  VSE,  a  szurkolók 
pedig  a  kezdeti  csalódásokat 
feledve  bizakodva  várhatták  a 
második játékrészt.
A félidőt  szokatlan  felál-

lásban  kezdték  a  hazaiak, 
Kisfaludy Anett  és  Õri Cecília 
személyében mindkét beállós a 
pályán volt, jobban összehúzva 
a  védőfalat,  amit  a  szokatlan 
pozíciókban, a széleken is meg-

forduló Kovács Anna és Gyetván 
Krisztina  ki  is  használt.  Egyre 
inkább  megvolt  a  türelem  és 
a  pontosság,  az  utolsó  passzo-
kig  játszották  a  támadásaikat 
a  feketében  játszó  érdiek,  a 
fáradó  siófoki  védelem  kevés 
tiszta  szerelést,  labdaszerzést 
tudott bemutatni, illetve a brazil 
trió  is  látszólag  külön  csapa-
tot  alkotott  a  vendégek  között. 
Állandósulni  látszott  az  előny, 
Imre  Vilmos  időkérése  ellené-
re  is  megmaradt  a  vezetés,  és 
amikor  néha  közeledni  látszott 
a  Siófok,  Oguntoye  Viktória 
mutatott be bravúrokat a kapu-
ban.  A második  félidőre  szár-
nyakat kapó Gyetván Krisztina, 
valamint  az  egyenletesen  jól 
teljesítő  Kovács  Anna  és  Tóth 
Tímea  góljaival  jelentőssé  nőtt 
a differencia. Az utolsó percek-
ben még megpróbált egy utolsó 
hajrát  indítani  a  Balaton-parti 
gárda,  de  ebből  a  próbálkozás-
ból  már  hiányzott  az  átütőerő, 
az  utolsó  három  hazai  találat 

ÉTV-Érdi VSE–Siófok KC 32-25 (14-13)

Döcögõs kezdés után megérdemelt siker

azt jelentette, hogy a végére ala-
kult ki a legnagyobb különbség 
a két együttes között.
Visszatalált  tehát  a  győzelmi 

ösvényre  az  ÉTV-Érdi  VSE,  a 
lefújás után  vastaps  köszöntöt-
te  a  lányokat,  akik  a  kezdeti 
bizonytalanságok  után  40  per-
cen  keresztül  remek  mentali-
tással,  igazi  csapatként  küzd-
ve,  megmutatták,  miért  sze-
reti  őket  ennyire  közönségük. 
Sajnos,  a  középházba  jutásért 
folyó  küzdelmet  gyakorlatilag 
eldöntötte  a  Veszprém Barabás 
KC,  ugyanis  simán  legyőzte  a 
Békéscsabát.  Ennek  köszönhe-
tően  és  könnyebb  sorsolásuk 
okán  minden  esélyük  megvan, 
hogy az alapszakasz végén is az 
érdi hölgyek előtt maradjanak. 
A következő meccsen Magyar-

ország  legjobb,  legkitûnőbb  for-
mában  kézilabdázó  és  Európát 
is  meghódítani  vágyó  csapata 
ellen,  Győrben  reális  győzelmi 
esély  nélkül  lép  pályára  Szabó 
Edina  együttese.  A kívánság  az 
idényben már  kétszer  is  teljesí-
tett tisztes, szép helytállás lehet.

ÉTV-Érdi VSE – Siófok KC 
32-25 (14-13)

Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
400 néző
Játékvezetők: B. Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária
Versenybíró: Kanyok József
ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Schneck Réka, Oguntoye 
Viktória, Tamás Krisztina 1, 
Kovács Anna 7, Ferencz Judit, 
Balog Beáta 2, Õri Cecília, 
Kisfaludy Anett 2, Gyetván 
Krisztina 5, Burai Edina, Wolf 
Alexandra 3, Pádár Margó, 
László Barbara, Kuridza 
Sandra 1, Tóth Tímea 11(5)
Hétméteresek: 5/5
Kiállítások: 12 perc

A remek  hangulathoz  az 
ÉTV-Érdi  VSE ifjúsági  csapata 
is  győzelemmel  járult  hozzá:  a 
tabellán  előttük  álló  Siófok  fia-
taljai  ellen  hátrányból  fordítva 
arattak fontos győzelmet. 

ÉTV-Érdi VSE – Siófok KC  
29-25 (12-13)

A következő  fordulóban  a 
Győri Audi ETO KC otthonában 
lép  pályára  az  ÉTV-Érdi  VSE, 
február 16-án 18 órakor. 
  SZ.A.

Wolf Alexandra jókor dobott szép gólokat

Tóth Tímeát tizenegy gólja dícséri

Gyetván Krisztina ezúttal fõleg 
szélrõl volt eredményes

Kovács Anna emelkedett legmaga-
sabbra


