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Amíg a kézilabdát követő közvé-
lemény az európai kupák, vala-
mint a honi bajnokság döntőire 
összpontosít, addig az alsóhá-
zi rájátszás küzdelmeiben az 
érdi női kézilabdacsapatra lát-
szólag a legkönnyebbnek tûnő 
mérkőzés várt. Az előző heti 
siófoki botlás és a fővárosiak 
előző kettő érdiek elleni mér-
kőzésén alkalmazott taktikája 
viszont nehézségeket rejteget-
hetett magában, ugyanis eze-
ken az összecsapásokon bizony 
az Újbuda sikeresen lassította 
a sokkal magasabb színvona-
lat képviselő ellenfelei játékát. 
Mégis megnyugvásra adhatott 
okot Szabó Edina együttesének, 
hogy a forduló május 4-én leját-
szott mérkőzésén nagy megle-
petésre az UKSE Szekszárd öt 
góllal legyőzte a válogatott iga-
zolásokat és új névadó szpon-
zort is bejelentő Siófok KC-
Galerius Fürdőt. Három nappal 
később így lehetőség nyílt a 
kilencedik hely azonnali vissza-
szerzésére. 

Mindenesetre az Úbuda 
– lehetőségeihez mérten – az 
első pillanatoktól úgy lépett 
fel a mérkőzésen, hogy nem 
fogja magát olcsón adni: példá-
ul külön emberfogással léptek 
ki Wolf Alexandrára. Kisebb 
riadalmat okozott, amikor egy 
hazai játékos teljesen érthetet-
len próbálkozással a szaggatott 
vonalon kívülről fejmagasság-
ban elindított lövésével lőtte ki 
a védelem közepéből Kisfaludy 
Anettet, aki átmenetileg oldal-
vonalon kívülre kényszerült. Az 
alacsony iramot az érdiek sem 
tudták felpörgetni, ritmustalan 
volt a játék, és Sipeki Flóra ismét 
jól védett a fővárosiak kapu-

jában. A félidő közepén táma-
dásban pár pillanatra jobban 
koncentrált a befejezéseknél a 
vendég együttes, Pádár Margó 
és Kisfaludy Anett góljaival 
meglépett ellenfelétől. 10-4-es 
vezetésnél azonban érthetetle-
nül ismét visszavett a koncent-
rációból a fekete mezes csapat, 
így valamelyest esélyt hagyott a 
felzárkózásra, ráadásul a félidőt 
kettős emberhátrányban fejezte 
be az Érd. A 10-6-os vendég-
vezetésnél megállapítható volt, 
hogy a védelem szinte hibátla-
nul mûködött: Janurik Kinga 
remekelt, Oguntoye Viktória a 
padról beállva hetest fogott, de 
a tíz dobott gól gyér támadójá-
tékot jelzett.

A második játékrészre későn 
értek ki a vendégek, amiért 
Szabó Edina kapott egy sárga 
lapos figyelmeztetést, azonban 
ha ezután erre lesz szükség a 
sikerhez, akkor örömmel látják 
ezt máskor is az érdi szurkolók. 
A sárga lap után ugyanis sokkal 
nagyobb iramban kezdett kézi-
labdázni az ÉTV-Érdi VSE, és 
bő tíz perc alatt eljutottak odáig, 
hogy a drukkerek tízet számol-
hattak az Újbudára. A második 
harminc percre beálló Oguntoye 
Viktória megadta a nyitott véde-
lem mögötti stabilitást a kapu-
ban, míg a támadásokból vil-
lámgyors gólok születtek, sőt, 
némely találat kifejezetten lát-
ványos előkészítés után esett. 
Ezzel minden kérdés eldőlt, és 
lejjebb is tekertek az iramból a 
lányok, amit Szabó Edina nem 
nézett jó szemmel, és rögtön 
időt kért, ahol az addig látott 
koncentrációt és gólra törő 
játékot kérhette tanítványaitól. 
A hátralévő időben a mezőny 

legeredményesebb játékosává 
váló Gyetván Krisztina egyéni 
akcióinak köszönhetően végül 
könnyedén megmaradt a tíz 
gólon felüli különbség.

Ezzel az idegenbeli sikerrel 
visszavette az alsóházi rájátszás 
legelőkelőbb helyezését a tíz- 
pontos érdi gárda, a kilencet 
gyûjtő Siófok előtt, és hátralévő 
két mérkőzését egyaránt hazai 
pályán játszhatja majd.

Újbuda TC – ÉTV-Érdi VSE
17-28 (6-10)
Budapest, Gabányi László 
Sportcsarnok, 200 néző
Játékvezetők: Bujdosó Zoltán, 
Tomecskó Tamás
Versenybíró: Éliás Gábor
ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Schneck Réka, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 1, Kovács 
Anna 5, Ferencz Judit, Balog 
Beáta 3(2), Õri Cecília 1, 
Kisfaludy Anett 3, Gyetván 
Krisztina 7, Burai Edina, Wolf 
Alexandra 2, Pádár Margó 3, 
László Barbara 1(1), Kuridza 
Sandra 2
Hétméteresek: 3/3
Kiállítások: 12 perc

Az ifjúsági bajnokságban a 
Szekszárdon elszenvedett vere-
séget kellett feledtetnie Németh 

Helga csapatának éppen a 
Tolna megyei csapattal szem-
ben hazai pályán. A május 1-
jén megrendezett mérkőzésen 
kiélezett, nagy harcot vívtak a 
csapatok, amely végül egy gól-
szegény mérkőzésen eldöntet-
len maradt. A csapat legjobbja 
a nyolc találatig jutó Oláh Nóra 
volt. Szûk egy héttel később a 
rendhagyó módon a felnőtt pár-
harc után rendezett mérkőzésen 
ismét csapata egyik legjobbja 
volt, de ezúttal Hantos Dorina 
és Maurer Szandra is jelentő-
sen besegített a gólgyártásban. 
A benevezett mezőnyjátékosok 
közül mindenki feliratkozott a 
gólszerzők közé, ezáltal a fel-
nőttekhez hasonlóan magabiz-
tos érdi győzelem született. 

A fiatalok eredményei:
ÉTV-Érdi VSE – UKSE Szekszárd 
23-23 (13-14)
Újbuda TC – ÉTV-Érdi VSE  
23-37 (10-20)

A rájátszás ötödik fordu-
lójában az ÉTV-Érdi VSE az 
UKSE Szekszárd együtte-
sét fogadja a Batthyány 
Tornacsarnokban. A mérkőzést 
május 14-én 18 órától rendezik. 

 Szarka András

Újbuda TC – ÉTV-Érdi VSE 17-28 (6-10)

Újra egyenesben

Kovács Anna egyik átlövõ gólja az öt közül
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