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A női  kézilabdázás  szerelmesei 
csak úgy  lubickolhatnak hétvé-
genként  a  programokban.  Az 
érdi  szimpatizánsok  számára 
pedig remekül  illeszkedett ked-
venc  csapatuk Szekszárd  elleni 
rangadója  a magyar  bajnokság, 
a  Bajnokok  Ligája  és  a  KEK 
fináléja  közé.  Az  előző  fordu-
ló  két  győztes  csapata  feszül-
hetett  egymásnak  a  Batthyány 
Tornacsarnokban,  ugyanis  az 
UKSE Szekszárd  komoly  meg-
lepetésre  magabiztosan  múlta 

felül  az  érdiek  legnagyobb 
riválisának  számító  Siófokot, 
s  ezzel  nemcsak  szívességet 
tett  Szabó Edina együttesének, 
hanem  életben  tartotta  saját 
NB  I-ben  maradási  esélyeit  is. 
Sorsuk azonban már nem a saját 
kezükben volt, hiszen esetleges 
két  győzelmük  esetén  sem  lett 
volna  biztosítva  az  élvonalban 
maradásuk. Az ÉTV-Érdi VSE a 
siófoki veresége után az Újbuda 
TC  ellen  ismét  hozta  a  győzel-
met,  így  a  rivális  elleni  lépé-

selőny  megőrzéséért  léphetett 
pályára, míg  a  Tolna megyeiek 
a  lehetetlent  próbálták  véghez-
vinni. Parázs összecsapásra szá-
míthattak tehát a nézők. 
Dicséretes gesztusként a szer-

vezők  minden  székre  egy-egy, 
a  csapatról  szóló  kiadványt 
helyeztek  el  a  szurkolók  részé-
re.  Váratlanul  nagy  iramban 
kezdődött  a  mérkőzés,  nagyon 
látványos  támadójáték  folyt  a 
pályán.  Amíg  az  érdi  együttes 
a  felállt  fal  ellen  is könnyedén, 
valamint  gyors  lerohanásokból 
szerezte góljait, addig a kék-sár-
gák  három  találata  közül  kettő 
is  büntetőből  született.  Balog 
Beáta különösen elemében volt, 
a védelem pedig remekül dolgo-
zott  együtt  Janurik Kingával, 
hamar  megnyugtató  lett  az 
előny. Remek iramban, motivál-
tan,  kicsattanó  erőben,  követ-
hetetlenül  cikáztak  a  pályán  a 
hazaiak, Kovács Jenő,  a  vendé-
gek  mestere  nem  is  várhatott 
tovább,  már  a  8.  minutumban 
elszánta  magát  az  időkérésre. 
Ez  átmenetileg  használt,  nem 
nőtt  tovább  a  különbség,  már 
többször  találtak  be  akcióból 
a  szekszárdiak.  Továbbra  is 
potyogtak  a  gólok,  labdaszer-
zések  utáni  gyors  indítások-
ból  könnyedén  vették  be  az 
ellenfél  kapuját  a  villámlábú 
fekete  mezesek.  Élmény  volt 
nézni  a  találkozót,  az  érdieken 
könnyedség  és  elszántság  lát-
szott.  Még  jobban  örülhettek 
a  nézők,  amikor  újra  elkezdett 
nőni a különbség, Szabó Edina 
időkérése  után  röviddel,  a  22. 
percben  pedig  már  számoltak 
is a Szekszárdra 19-9-nél. Szinte 
percenként  zörrent meg a  rivá-
lis hálója, a hazai gárdából már 
nyolcan iratkoztak fel a góllövők 

listájára. Kurucz Annamária és 
Mészáros Melinda,  a  vendé-
gek  hálóőrei  képtelenek  voltak 
lövést hárítani, nem úgy Janurik 
Kinga.  Átmeneti  megtorpanás 
következett,  amit  egy  kettős 
emberhátrány  is  befolyásolt, 
zsinórban négy szekszárdi talá-
lat  után Burai Edina törte meg 
az  érdi  gólcsendet.  A bajnoki 
döntő  első  mérkőzésén  is  sze-
repet kapó  játékvezető hölgyek 
a  Szekszárdból  is  két  embert 
állítottak  ki,  így  létszámfölény-
ben  játszva Kovács Anna látvá-
nyos  találataival  nőtt  az  előny. 
Remek  első  félidőt  láthatott 
tehát a publikum,  futószalagon 
jöttek  a  gólok,  kitûnő  szórako-
zást  nyújtott  a  találkozó,  és  az 
érdiek a rájátszás eddigi legjobb 
harminc percét produkálták.
A folytatásban  kicsit  lany-

hult  a  koncentráció,  hat  gólra 
lopakodott  vissza  az  ellenfél, 
Szabó  Edina  gyorsan  megtörte 
ezt a lendületet egy időkéréssel. 
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Egy félidõnyi sziporkázás alapozta meg a gyõzelmet
A recept  ismét  bevált,  javult  a 
védekezés,  újra  fegyelmezet-
ten  játszottak  az  érdiek,  akiket 
folyamatosan rotált az érdi veze-
tőedző.  Nehezítette  az  amúgy 
is  kilátástalan helyzetbe kerülő 
ellenfél helyzetét, hogy megkap-
ta  harmadik  büntetését  Gulya 
Krisztina  a  sok  kiállításnak 
köszönhetően.  A könnyedén 
hízó  előnyt  csak  Jenőfi Katalin 
sikeres  büntetői  kompenzálták 
valamelyest,  kilencet  is  értéke-
sített a nagyra nőtt átlövő. A 33. 
találatot  stílszerûen,  mezszá-
mához  hûen  Kuridza Sandra 
jegyezte,  és  az  52.  percben 
gyakorlatilag  lezártnak  tekin-
tette  az  összecsapást  az  ÉTV-
Érdi  VSE.  Az  UKSE Szekszárd 
azonban  harcolt  tovább,  és 
így  végül  elkerülte  a  kiütéses 
vereséget.  Az  utolsó  momen-
tumok  krónikájához  tartozik 
még,  hogy Kuridza  Sandra  is  a 
kiállítás  sorsára  jutott.  Schneck 
Réka a  padról  beszállva  hárí-

totta  az  addig  hibátlanul  lövöl-
döző  Jenőfi  Katalin  hetesét, 
azonban  a  kipattanóból  végül 
Szekerczés Luca  állította  be  a 
végeredményt.
Ezzel  véglegesen  eldőlt, 

hogy  az  UKSE Szekszárd  biz-
tosan  kieső  helyen  fejezi  be  a 
bajnokságot.  Hogy  valóban  a 
másodosztályba  kerül-e,  vagy 
valamelyik  feljutó  visszalépése 
miatt  jövőre  is  rendeznek  az 
ideihez hasonló párosítást, még 
a jövő zenéje. De hát az érdiek-
nek nem is ezzel kell törődniük, 
hiszen a Siófok győzelme miatt 
az  utolsó  fordulóban  dől  el  a 
kilencedik helyezett kiléte, ahol 
–  remélhetőleg  telt  ház  előtt  –  
akár már egy döntetlen is elég a 
cél eléréséhez. 
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Schneck Réka, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 2, Kovács 
Anna 6, Ferencz Judit, Balog 
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Sandra 3
Hétméteresek: 2/2
Kiállítások: 16 perc

 A szezon utolsó fordulójában 
a  Siófok  KC-Galenius  Fürdőt 
látja vendégül az ÉTV-Érdi VSE a 
Batthyány  Tornacsarnokban. 
A találkozót május 21-én 18 órá-
tól rendezik.
  Sz. A.

Pádár Margó egyik látványos átlövése

Kisfaludy Anett – harcban a szekszárdi védõkkel

sport


