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Utolsó fordulójához érkezett 
a női kézilabda-bajnokság, és 
május 21-re, az érdi meccs nap-
jára már mindegyik helyezés 
gazdára talált, csak az alsóhá-
zi elsőségért, azaz a kilencedik 
pozícióért folyt harc. A rájátszás 
alatt mindkét fél volt lépés-
előnyben a célért, igaz, a Siófok 
csak átmenetileg; Érd elleni 
győzelmével megszerezte, majd 
szekszárdi vereségével rögtön 
el is vesztette azt. Az utolsó 
fordulóban Szabó Edina tanít-
ványainak már csak arra kel-
lett figyelni, hogy a Batthyány 
Tornacsarnok hazai parkettján 
semmiképpen ne szenvedjenek 
vereséget, ennek ellenére illő 
volt visszavágni a Balaton-par-
tiaknak. Az utóbbi hetekben a 
két csapat háza tájáról teljesen 
eltérő híreket hallani, azaz az 
érdiekről szinte semmit, telje-
sen egységes csapatként – ahogy 
egész szezonban mûködtek 
– játsszák végig a bajnokságot, 
ami a koncentráció szempont-
jából nagyon lényeges. Ezzel 
szemben a Siófok KC együtte-
sénél már óriási a mozgolódás, 
összességében az eddigi hírek 
alapján hét játékos távozik a 
nyáron, köztük a télen szer-
ződtetett brazil különítményből 
ketten is, mindössze Karoline 
De Souza marad a klub alkal-
mazásában. Az érkezők listá-
ja is egyre népesebb, éppen a 
mérkőzés előtt jelentették be 
Ábrahám Szilvia, Bódi Bernadett 
és Mörtel Renáta megszerzé-
se után a legújabb igazolást a 
válogatott kapus, Herr Orsolya 
személyében. Okkal lehetett azt 
gondolni, hogy ez valamelyest 
elvonja a csapat figyelmét.

Szép jelenettel kezdődött a 
találkozó, Bugyenszky Lajos, 

az Érdi VSE ügyvezető elnöke a 
kezdő sípszó előtt köszöntötte 
a csapat kapitányát, a születés-
napját ünneplő Pádár Margót. 
Az ünnepi hangulatot aztán a 
vendégek hamar elrontották, 
gyorsan kétgólos vezetésre tet-
tek szert, míg a fekete meze-
sek gólcsendjét Török Petra 
törte meg. A támadásbeli hibá-
kat ismét a szenzációs Janurik 
Kinga ellensúlyozta, de 10 perc 
után még mindig a Siófoknál 
volt az előny. Ennyi kellett, míg 
igazán játékba lendültek az érdi 
lányok, Török Petra termel-
te a találatokat, nyolcból négy 
fûződött a nevéhez, remek volt 
látni az érdi nevelésû játékos 
szárnyalását. A védelem reme-
kül mûködött, a vendégek 
támadásait remekül hatástala-
nította és kergette passzív labda-
járatásba a védőfal, ha mégis 
lövéssel zárult az akció, akkor 
Janurik Kinga továbbra is bril-
lírozott. Imre Vilmosnak rögtön 
ki kellett kérnie idejét, de ez 
csak átmenetileg enyhített a 
gondokon, röviddel később már 
12-6-os hazai vezetést mutatott 
az eredményjelző. A látványos 
gólokat hozó, szinte hibátlan 
játékot – Wolf Alexandra átlövé-
se külön kiemelendő – és az érdi-
ek lendületét Kovács Adrienn 
gyors duplája törte meg, Szabó 
Edina is rögtön reagált és ellát-
ta csapatát a megfelelő taktikai 
utasításokkal a félidő finisére. 
A fordulásra végül négy gól 
maradt a különbség, ugyanis az 
utolsó percekben Szalai Babett 
átlövéseire nem volt ellenszere 
az érdi védelemnek. 

A második játékrészben aztán 
Török Petra ott folytatta, ahol 
abbahagyta, azonnal betalált. 
A másik szélen szintén reme-

kelt Balog Beáta, majd az őt 
átmenetileg váltó Burai Edina 
gyors két góljának köszönhető-
en ismét megnyugtató, 20-14-es 
előnyben volt a hazai csapat. 
Az addig pontatlanul lövöldö-
ző brazil különítmény teljesít-
ménye kezdett javulni, és Tóth 
Zsuzsanna a siófoki meccshez 
hasonlóan ismét veszélyesnek 
bizonyult, két góljával újra látó-
távolságon belül voltak a fehér 
mezesek. Szabó Edina érezte a 
veszélyt, és viszonylag hamar, 
a félidő 11. percében letette a 
zsûriasztalra az időkéréshez 
szükséges zöld táblácskát. Nem 
is tévedett a kiváló szakvezető, 
az ünnepelt Pádár Margó gólja 
után ugyanis Szepesi Ivett lőtt 
három gólt, lendületbe hozva 
csapatát. 25-25-nél elolvadt el a 
hazaiak előnye, egy minutum-
mal később pedig már a veze-
tést is megszerezte a Siófok KC. 
Wolf Alexandra higgadtan érté-
kesített büntetője után Kovács 
Anna és Gyetván Krisztina is 
fontos pillanatban szerzett gólt, 
és úgy tûnt, ismét magához 
ragadja a kezdeményezést az 
ÉTV-Érdi VSE. Nem így történt! 
A vendégek időkérése után 
ismét egalizálni tudott a Siófok 
KC, sőt a vezetésért büntetőt 
dobhatott, amit a meccs egyik 
hőse, Janurik Kinga hárított. 
A végletekig feszült rangadón 
az utolsó percek kezdődtek; 
Balog Beátának helyén volt a 
szíve 28-28-nál hatodszor mat-
tolta Lajtos Nórát a kitûnően 
játszó balszélső. Fékevesztett 
rohanás kezdődött, a siófokiak 
többször támadhattak az egyen-
lítésért, azonban próbálkozása-
ikba rendre technikai hiba, pon-
tatlanság csúszott. A hazaiak 
sem tudtak megnyugodni, nem 

tudták bevinni a végső talála-
tot, és a bírók is többször hoz-
tak megkérdőjelezhető ítéletet. 
Egy perc volt hátra, amikor 
Silvia Pinheiro ütközött Balog 
Beátával, aki fájdalmas arccal 
bicegett le. Az utolsó töltényt 
Karoline De Souza lőtte el, jócs-
kán eltévesztve a kaput, így az 
érdiek a hátralévő kevesebb-
mint fél percre már megtartot-
ták a labdát. 

A végére fordulatossá váló, az 
utolsó percig nyílt rangadót tud-
tak megnyerni az érdi lányok, a 
szezon során először vívva meg 
sikeresen egy ilyen kiegyenlített 
csatát. Ezzel abszolút újonc csa-
patként szerezték meg az igen 
dicséretes kilencedik helyet, 
tanuló évük a legmagasabb 
osztályban mindenképpen sike-
res, utolsó fordulós győzelmük 
csodás élmény a szurkolóknak. 
Megérdemelt nyári pihenőre 
vonulhat tehát a győzedelmes 
csapat, hogy következő szezon-
ban még fényesebb eredménye-
kért küzdjenek meg. Csak győz-
zük kivárni!
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Szezonzárás felemelõ gyõzelemmel

Az ifjúságiak alsóházi ráját-
szását a felnőttekhez hasonlóan 
az ÉTV-Érdi VSE nyerte és sze-
rezte meg Németh Helga együt-
tese a kilencedik pozíciót. Az 
utolsó fordulóban, Veszprémben 
már egy pont elég lett volna 
az üdvösséghez, azonban nem 
bíztak semmit a véletlenre a 

fiatalok, és a nyolc találatig jutó 
Hantos Dorina vezetésével már 
az első félidőben megalapozták 
magabiztos sikerüket.

Veszprém Barabás KC – ÉTV-
Érdi VSE 20-28 (11-16)

 Szarka András

Az alsóházi rájátszás végeredménye:

 9. ÉTV-Érdi VSE 6 5 –  1 183-148 14 (4)
10. Siófok KC-Galenius Fürdõ 6 4  – 2 176-149 11 (3)
11. UKSE Szekszárd 6 3 –  3 176-176 7  (1)
12. Újbuda TC 6 – – 6 125-187 2  (2)

A záró mérkõzés hõse, Török Petra

sport


