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Az alsóház rangadója. Ezt a jel-
zőt méltán illeti meg a két csapat 
párharca. A 9-12. helyek közötti 
csatározások érdiek szempontjá-
ból legkiélezettebb összecsapá-
sára a válogatott torna miatt két 
hetet kellett várniuk a szurko-
lóknak. Az eddig lejátszott for-
dulókban hasonlóan szerepelt 
a két együttes, magabiztos ide-
genbeli sikerhez nyögvenyelős 
hazai győzelem társult. Érdekes 
szezont fut a siófoki gárda, ahol 
a szezon során nagyon hiányoz-
tak a bravúrpontok, de komoly 
különbségû vereségeket is 
elszenvedtek, ezért teljesen 
esélytelenül pályáztak a közép-
házba jutásra. Az utóbbi hetek-
ben már leginkább az érkezők 
neveiről hallani a Balaton part-
ján, hiszen a csalódást keltő 
helyezést elérő csapatot a bra-

zil különítményen felül tovább 
akarják erősíteni a következő 
szezonra. Komoly érvágás az 
érdiek számára, hogy Tamás 
Krisztina és Tóth Tímea tovább-
ra sem jelentkezhetett játékra. 
A siófokiak kilátásait javította, 
hogy három brazil válogatottjuk 
közül ketten is sikerélménnyel 
térhettek vissza a válogatott tor-
náról, ahol éppen Brazília ellen 
mutatkozhatott be a címeres 
mezben Kisfaludy Anett.

 A mérkőzés siófoki villámrajt-
tal kezdődött, öt perc után 5-1-
re vezetett a fekete mezes hazai 
csapat. A beállós pozíciójából 
könnyedén szerezték góljaikat 
a vendéglátók, Tóth Zsuzsanna 
is játékba lendült ugyanezen a 
poszton. Kapaszkodtak az érdi-
ek, csökkentették a hátrányu-
kat a kiválóan és magabiztosan 

kézilabdázó Balog Beáta veze-
tésével, azonban a siófokiak irá-
nyításuk alatt tartották a mér-
kőzést. Egygólos különbségnél 
két érdi kiállítást használt ki a 
Siófok KC. A 19. percben kért 
időt Szabó Edina, amikor a 
hazaiak két beállósa együttesen 
már kettővel többször volt ered-
ményes, mint az érdiek akció-
ból. A félidő végére már komoly 
előnybe kerültek a Balaton par-
tiak, de megingásukat kihasz-
nálta Wolf Alexandra és Balog 
Beáta, így 14-9-ről három gólt 
ledolgozva újra nyílttá tették az 
összecsapást.

A fordulás után megmaradt 
a lendület és újból megnyílt az 
esély az egyenlítésre – sikerte-
lenül, mert figyelmetlenségek 
miatt újra meglépett az ellen-
fél. A védekezés immár jóval 

összeszedettebben mûködött, 
komolyan meg kellett küzde-
niük a találatokért a hazaiak-
nak és ennek köszönhetően 
a 43. percben Kovács Anna 
remek góljainak köszönhetően, 
először a mérkőzés folyamán 
egalizált az ÉTV-Érdi VSE, a 
vezetést azonban nem sikerült 
átvenniük. Roppant kiélezett és 
feszült küzdelem folyt a pályán, 
mindkét fél mindent megtett a 
győzelemért, igazán izgalmas 
hajrá következett. Janurik Kinga 
ismét a legjobb pillanatokban 
sugárzott magabiztosságot a 
kapuból, két büntetőt is hárított, 
de a vezetést sehogy sem sike-
rült megszerezni, a lépéselőny 
Silvia Pinheironak köszönhető-
en mindig a hazaiaknál volt. Az 
utolsó minutum elején Török 
Petra ejtett hidegvérûen, az állás 
ismét egyenlő volt, de Kisfaludy 
Anett kiállítása miatt ember-
előnyben jöhettek a siófokiak. 
Szepesi Ivett góllal tett pon-
tot a támadásuk végére és fél 
perccel később kiderült, hogy 
a végeredményt is beállította. 
Hiába támadtak a végén az 
érdi lányok, hiába állították ki 
a játékvezetők Silvia Pinheirot 
piros lappal sportszerûtlensége 
miatt – az utolsó lövés a kapu-
fán csattant. 

Mindkét csapat megküzdött 
a győzelemért, amelyet ezúttal 
megérdemelten a Siófok szer-
zett meg, így óriási örömün-
nep és örömtánc kezdődött a 
pályán, sikerült visszavágni az 
eddig a szezonban elszenvedett 
két vereségükért. Az érdiek-
ből pedig ismét az a kis plusz 
hiányzott, amely a szoros csa-
ták végjátékánál eddig egyszer 
sem döntött a javukra már az 
alapszakasz nüanszokon múló 

Siófok KC–ÉTV-Érdi VSE 28-27 (14-12)

A Balaton partján maradtak a pontok

A siófoki védelem nem ismert kíméletet

meccsein, a Veszprém és az 
Alcoa ellen. A 9 pontos Siófok 
KC sikerével egyelőre elorozta 
a 9. helyet a továbbra is 8 egy-
séggel álló ÉTV-Érdi VSE elől, 
azonban ez átmeneti lehet, ha 
a hátralévő három mérkőzésü-
ket egyaránt sikerrel vívják meg 
Szabó Edina tanítványai.

Siófok KC–ÉTV-Érdi VSE   
28-27 (14-12)
Siófok, Beszédes József 
Általános Iskola, 450 néző
Játékvezetők: Baranyi Antal, 
Szloska Krisztián
Versenybíró: Szécsi Mihály
ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Schneck Réka, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 2, Kovács 
Anna 7, Ferencz Judit, Balog 
Beáta 11(4), Õri Cecília, 
Kisfaludy Anett 2, Gyetván 
Krisztina 2, Burai Edina, Wolf 
Alexandra 2, Pádár Margó 
1, László Barbara, Kuridza 
Sandra
Hétméteresek: 5/4
Kiállítások: 10 perc

Az ifjúságiak alsóházi ráját-
szásában a felnőttcsapathoz 
hasonlóan elvesztette veret-
lenségét az ÉTV-Érdi VSE. Az 
április 21-én megrendezett mér-
kőzésen, az UKSE Szekszárd 
otthonában gólokban gazdag, 
szoros csatában maradt alul 
Németh Helga csapata, amely-
nek soraiban ezúttal Hantos 
Dorina volt a legeredménye-
sebb kilenc találatával, mind-
annyiszor akcióból betalálva. 
A vereség ellenére megőrizték 
9. helyüket az érdiek, egy pont-
tal megelőzve az Újbuda TC-t és 
kettővel az UKSE Szekszárdot.

UKSE Szekszárd–ÉTV-Érdi VSE  
38-36 (18-15)

A következő fordulóban 
a fővárosi Újbuda TC ott-
honába látogat az ÉTV-Érdi 
VSE. A mérkőzést május 7-
én 15 órai kezdettel rendezik 
Budapesten, a Gabányi László 
Sportcsarnokban.

 Sz. A.

Balog Beáta góljai tartották a lelket az érdiekben

sport


