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Vegyes előjelekkel készülhetett első 
hazai mérkőzésére a rájátszásban 
az ÉTV-Érdi VSE: Tamás Krisztina 
kiválása után Tóth Tímea sem léphe-
tett pályára sérülés miatt, és a balát-
lövő hiánya komoly vérveszteséget 
jelentett a csapatnak az utóbbi hetek 
kimagasló formáját látva. Sokkal jobb 
hírnek bizonyult viszont az, hogy az 
április 22–24. között megrendezésre 
kerülő Batta Kupára készülő válo-
gatott keretben ismét helyet kapott 
Kisfaludy Anett. Ez azt jelenti, hogy 
minden remény szerint Hollandia és 
Brazília legjobbjai ellen öltheti magá-
ra a címeres mezt. 

A mérkőzés kezdetén igyekezett 
magához ragadni a kezdeményezést 
a hazai csapat, lendületes támadá-
saikból könnyen születtek gólok, de a 
védekezés nem volt elég kemény, így a 
fővárosiaknak is mindig volt válaszuk. 
A hatodik percben egy védés után 
Oguntoye Viktória rosszul érkezett a 
parkettre, és a hátát fájlalva hagyta 
el a játékteret, helyére Janurik Kinga 
állt. Sehogy sem sikerült ellépni az 
ellenféltől, a védekezés sem állt össze 
igazán, sokszor igen kiszolgáltatott 
helyzetben hagyták Janurik Kingát. 
A félidő közepén Wolf Alexandra és 
Balog Beáta góljaival három lett a 
különbség. Az Újbuda mestere, Ökrös 
Csaba időkérése visszahozta a vendé-

geket a meccsbe, akik folyamatosan 
harcolták ki a jogos büntetőket, Kuti 
Szandra pedig értékesítette is azokat. 
A vendégek hálóőre, Sipeki Flóra, aki 
az alapszakaszbeli mérkőzésen is 
csapata legjobbja volt, ismét elkapta 
a fonalat. Az ötperces gólcsendben 
lévő hazaiakat Szabó Edina időkérés-
sel próbálta felrázni, de továbbra is 
sok pontatlanság és bosszantó hiba 
csúszott a játékba. Wolf Alexandra a 
hátán cipelte a csapatot, a félidőben 
azonban a nem túl hízelgő 13-13 állt 
az eredményjelzőn.

Aztán megtörtént az, amire igazán 
senki sem számított, a második játék-
rész elején megszerezte a vezetést az 
Újbuda. Egyre nagyobb elánnal küz-
döttek a fehér-kékek, míg a hazaiak 
hajmeresztő jelenetek sorozatát 
mutatták be, rendkívül sok techni-
kai hibával kézilabdáztak a nem túl 
magas iram ellenére is. Janurik Kinga 
továbbra is remekül védett, emiatt 
nem lett nagyobb a baj. A 40. perc-
ben 16-15-ös vendégvezetésnél kap-
csolt kicsit magasabb fokozatba az 
ÉTV-Érdi VSE, pár percnyi nagyobb 
koncentrációval és öt, válasz nélküli 
góllal kicsit megnyugtatták az érdi 
drukkereket. Az Újbudának sem volt 
már több tartaléka, ugyan Sipeki 
Flóra továbbra is remekül védett, az 
eredményt még kicsit sikerült koz-
metikázniuk, de ekkor már csak pár 
perc volt hátra. Végül Wolf Alexandra 
duplája zárta le a hibáktól hemzsegő 
meccset, aki ezzel 11 gólig jutott, és 
Tóth Tímea hiányában igazi vezére 
volt az együttesnek.

Összességében elmondható, hogy 
ezt a mérkőzést a hazai csapatból 
ketten akarták igazán megnyerni, 
akik közül az egyik ráadásul a kapu-
ban állt. A Siófok ellen mindenkép-
pen többet kell nyújtani. Az alsóház 
mezőnye a várakozásoknak megfe-

lelően kettészakadni látszik, az ÉTV-
Érdi VSE nyolc pontjával továbbra is 
a csoport élén tanyázik, megelőzve 
a héttel álló Siófokot, míg a kieső 
helyen az Újbuda és a Szekszárd sze-
rénykedik, kettő, illetve egy ponttal.

ÉTV-Érdi VSE–Újbuda TC 27-21  
(13-13)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 350 
néző
Játékvezetők: Herceg József, 
Wiedemann Viktor
Versenybíró: Bócz László
ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Schneck Réka, Oguntoye Viktória, 
Török Petra 1, Kovács Anna 4, 
Ferencz Judit, Balog Beáta 3, Õri 
Cecília, Kisfaludy Anett 1, Gyetván 
Krisztina 1, Burai Edina, Wolf 
Alexandra 11, Pádár Margó 4, László 
Barbara, Kuridza Sandra 2
Hétméteresek: 2/0
Kiállítások: 12 perc

Az ifjúságiak alsóházi küzdelmei-
ben Németh Helga tanítványai a fel-
nőttcsapathoz hasonlóan megőrizték 
hibátlan mérlegüket. Az Újbuda elle-
ni találkozón már az első félidőben 
magabiztos, megnyugtató előnyt sze-
reztek a fiatalok. A hajrában ugyan 
feljebb zárkóztak a vendégek, azon-
ban az érdi siker egy percig sem for-
gott veszélyben. Az érdiek legjobbja a 
nyolc gólig jutó Oláh Nóra volt.

ÉTV-Érdi VSE–Újbuda TC 25-21 
(15-9)

A bajnokságban a nemzetközi 
válogatott torna miatt egy hét szünet 
következik. A következő fordulóban a 
Siófok KC otthonába látogatnak majd 
az érdi hölgyek. A mérkőzést április 
29-én 19 órai kezdettel rendezik.

 Sz. A.

Mindkét együttes számára fontos volt a 
hétvégi találkozó, mivel a bajnoki táblá-
zaton nagyon kevés pont volt közöttük, 
és tudták, hogy a győztes nagy lépést 
tehet előre, elszakadhat a kiesési zóná-
tól. Nehéz mérkőzés várt a hazaiakra 
a több korábbi NB I-es játékost felvo-
nultató (Mónos Tamás, Juhár Tamás, 
Schindler Szabolcs) Pest megyei rivális 
ellen, ráadásul Horváth László sérülése 
is nehezítette az amúgy is nehéz hely-
zetben levő Miskovicz Bálint dolgát.

A nagy tétnek megfelelően hazai roha-
mokkal kezdődött a mérkőzés. Először 
Flórián egy távoli lövéssel, majd Skita 
fejessel veszélyeztetett. A kezdeti érdi 
rohamok után kiegyenlítetté vált a játék. 
Mindkét csapat felvállalta a nyílt támadó-
játékot, jó iramú, élvezetes küzdelmet 
folytatott. A két csapat küzdelmén lát-
szott, hogy az egy pont megszerzése 
senkinek sem jó, a cél a három pont 
begyûjtése. A jól mûködő vendégvéde-
lem mellett a hazai csapatnak sikerült 
az előny megszerzése. A 37. percben a 
16-osnál álló Skita elé került a labda, aki 
a szerelni igyekvő védőt egy szép csellel 
lerázta, majd egy nagy lövést eresztett 
meg a léc alá. 1-0. 

A második félidő nem kezdődött jól 
a hazai csapat szempontjából. Sérülés 
miatt Horváth Sándor már nem is tudott 
kijönni az öltözőből, míg a félidő első 
percei után Gróf kért cserét, szintén 
sérülés miatt. A kényszerû cserék elle-
nére mégis a hazaiak előtt adódtak az 
első lehetőségek a gólszerzésre. Előbb 
Kovács fejese szállt fölé kedvező hely-
zetben, majd Skita ügyesen hozta magát 
helyzetbe, de a vendégkapus bravúr-
ral védett. A hátrányban levő vendégek 
egyre többet kockáztatva feladták az 
eddigi zárt védekezésüket, és egyre töb-
bet támadtak az egyenlítő gól megszer-
zése érdekében, gólhelyzetig azonban 
a jól mûködő érdi védelem mellett csak 
egy esetben jutottak el, akkor Kertész 

bravúrral hárított. Az utolsó percig izgal-
mas mérkőzésen végül a hazai csapat-
nak sikerült kapott gól nélkül (hazai 
pályán eddig először a bajnokságban) 
begyûjteni a három pontot, és a többi 
találkozótól függően akár a táblázat 
hetedik helyére előre lépni.

 
Érdi VSE–Viadukt-Biatorbágy 
1-0 (1-0)
Érd, 200 néző
Vezette: Lak B.
Érd: Kertész F. – Gróf A. (Süveges 
G.), Horváth S. (Herczog Gy.), Nagy 
A., Kovács K. – Ország P., Flórián Á., 
Megyeri R., Cservenka G. – Havrán G., 
Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Skita T.

Jók: Nagy A., Megyeri R., Skita T.
Sárga lap: Horváth S., Skita T.,  
Flórián Á.

 
A mérkőzés után fellélegezve nyi-

latkozott a hazaiak edzője, Miskovicz 
Bálint:

– Izgalmas, nagyon jó mérkőzést vív-
tunk a szomszédvár ellen. Az első félidő 
kifejezetten jó volt. A második félidőben 
védekezésre szorultunk, de a kontráink-
ban rendre veszély volt. A csapat akara-
tát dicséret illeti. Minden mérkőzésen 
ilyen akarattal kellene játszani, és akkor 
ilyen jó meccseket láthatnánk.

A vendégek edzője, Németh Antal 
elkeseredetten nyilatkozott:

– Sok az olyan mérkőzésünk, ahol 
nem érdemeltünk vereséget, mégis pont 
nélkül kellett elhagyni a pályát.

A következő fordulóban, április 24-én 
vasárnap négy órakor Bicskén vendég-
szerepelnek az érdiek, majd április 30-
án szombaton négy órakor a Törökbálint 
csapata érkezik az Ercsi úti pályára.

  Harmat Jenő
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Feledhetõ produkció

Küzdelmes jelenet az Újbuda kapuja elõtt
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