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Kevesebb mint egy hónappal a 
női kézilabda bajnoki rajtja előtt 
komoly felkészülési tornákat 
rendeztek országszerte, amiből 
az ÉTV-Érdi VSE résztvevőként, 
és rendezőként Budaörssel 
karöltve, komoly részt vállalt. 
Nemzetközi és magyar élcsapa-
tok, valamint feltörekvő gárdák 
– köztük a házigazda – sorakoz-
tak a nemzetközi felkészülési 
tornán. 

Az érdiek a biztató FTC elleni 
edzőmérkőzések után nagyon 
fogadkoztak: hazai pályán min-
denképpen jó eredményt sze-
rettek volna elérni. Ennek meg-
felelően meg is telt a Batthyány 

Tornacsarnok, újra felhangzott 
a már megszokott dobpergés, 
amely fáradhatatlanul ûzte a 
csapatot már az előző szezon-
ban is. 

 Az első ellenfél az elmúlt 
hetekben komolyan meggyen-
gült DVSC-Fórum volt, ahonnan 
az egyik nyári erősítés, Bognár 
Barbara is érkezett. Köstner 
Vilmosnak nincsen könnyû 
dolga, hiszen majd egy kezdő-
csapatnyi ember távozott, még-
pedig az alapemberek teljes 
sora. Szûcs Gabriella az Oltchim 
Valceától tért haza nevelő 
együtteséhez, Léránt Vivien a 
Hypo Niederösterreich csapatát 
hagyta ott, rajtuk kívül Kudor 
Kitti érkezett még a cívisvárosba 
– komoly feladatot kapott tehát 
a rutinos szakember. 

 Nagy lendülettel kezdtek 
Szabó Edina lányai, hamar 
elléptek a hajdúságiaktól, 
Vincze Melinda sebességével 
egy ideig képtelen volt mit kez-
deni a piros mezes alakulat. 
Fokozatosan tért magához a 
Loki, míg az érdiek egyre pon-
tatlanabb kézilabdát játszottak, 
támadásaikban nem volt meg 
az átütő erő, a Békéscsabáról 
érkezett Kudor Kitti közbelö-
véseit nem tudták hatástalaní-
tani. A hosszú hazai gólszüne-
tet végül Wolf Alexandra törte 
meg okos góljával, majd neki 
köszönhetően végül egyenlő 
eredménnyel mentek az öltöző-
be a csapatok.

A folytatásban továbbra is 
akadozott az érdi támadógépe-
zet, emberelőnyben sem min-
dig sikerült lövéssel befejezni 
az akciókat. A félidő közepén 
aztán a védekezés is megrop-
pant, nagyon könnyedén sze-
rezték góljaikat egymás után 
a debreceniek, Szûcs Gabriella 
átlövéseinek és a fiatal Szilágyi 
Ágnes szélsőgóljainak semmi-
lyen hazai ellenszere nem volt. 
A hajrában Vincze Melinda lab-
daszerzéseivel, három egymást 
követő góljával visszahozta a 
reményeket, amit a kulcsszi-
tuációkban sem megremegő 
Szilágyi Ágnes foszlatott szét. 
Ezen az estén az újjászervező-
dő fiatal csapatával jobb volt a 
DVSC, Köstner Vilmos csapata 

szép sikerrel jelezte, leírni sem-
miképpen sem szabad a Lokit, 
míg az Érd számára a második 
félidőben mutatott játék okoz-
hatott csalódást.

 
Érdi csoport
ÉTV-Érdi VSE–DVSC-Fórum  
29-33 (15-15)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Bujdosó Zoltán, 
Tomecskó Tamás

ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Oguntoye Viktória, Török 
Petra, Tamás Krisztina 1, 
Kovács Anna 1, Balog Beáta 

2, Kisfaludy Anett 2, Vincze 
Melinda 8 (1), Wolf Alexandra 
6, Pádár Margó, Bognár 
Barbara 3 (1), Kuridza Sandra 
1, Tóth Tímea 5 (1)
Hétméteresek: 5/3
Kiállítások: 4 perc

A veszprémiek vezetőedző-
je, a hollandiai junior Európa-
bajnokságon a magyar válo-
gatottat irányító Gyurka János 
hiányában Szathmári János 
vezette a Barabást a nemzet-
közi tornán. Nem szerepelt a 
biztosan távozó, próbajátékon 
már Ljubljanában is részt vevő 
Mehlmann Ibolya sem. Mindez 
azonban nem zökkentette ki a 
jelentősen megerősödő csapa-
tot, és magabiztosan verte meg 
a székesfehérvári Alcoa FKC-t.

Budaörsi csoport
Veszprém Barabás KC–Alcoa 
FKC RightPhone 31-25 (18-11)
Budaörs, Városi Sportcsarnok, 
300 néző

A 90-es években tündöklő 
horvát sztárcsapat a torna meg-
nyeréséért érkezett, és az előző 
napon szép győzelmet elérő, de 
fáradtabb Debrecen ellen kezdte 
szereplését. Az első pillanattól 
kezdve magabiztosan uralták 
a mérkőzést, horvát válogatott 
játékosaik vezetésével, Miranda 
Tatari jól mozgatta a csapatot, 
és gólerősnek bizonyult. A Loki 
nem tudta megnehezíteni ellen-
fele dolgát, már az első félidő-
ben kialakult a tízgólos különb-
ség, a második játékrészben a 
horvát edző, Neven Hrubec már 
bátran pihentethette kulcsem-
bereit. 

Érdi csoport
DVSC-Fórum–RK Podravka 
Vegeta 24-35 (12-22)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
100 néző
Játékvezetők: Natkay Norbert, 
Szalay Zoltán

Budaörsön a másik külföldi 
sztárcsapat, a francia, orosz, 
szerb és holland válogatottak-
kal tûzdelt Metz Handball is 
bemutatkozott. Kapusgondjai 
miatt Amandine Leynaud mellé 

IV. Nyári Nemzetközi Felkészülési Torna

A Podravka vihette haza a serleget,  
ötödik helyen végzett az Érd

elkezdődött Kovács Anna öröm-
játéka, szinte minden lövé-
se akadály nélkül vágódott a 
Fejér megyeiek kapujába. Balog 
Beáta beállása is lendített a csa-
pat játékán, Oguntoye Viktória 
is fontos pillanatokban hárított. 
Két-három gólos előnyüket 
végig őrizgették a zöld-fekete 
mezükben játszó hazaiak, és ez 
szerencsére a végsőkig kitartott. 
Sikerült győzelemmel búcsúz-
ni, ezért hosszú percekig szólt a 
taps az érdi lányok tiszteletére. 

A szép siker ellenére azon-
ban megmutatkoztak a gyenge-
ségek, pontatlanságok, a még 
nem teljes összeszokottság, 
főleg védekezésben. Szekeres 
Klára hiánya ebben a játék-
elemben szembetûnő, valamint 
támadásban is nyilván bővebb 
repertoár nyílik majd, miután 
felgyógyult sérüléséből, illet-
ve Kisfaludy Anettre is komoly 
teher hárult, egyelőre egyedüli 
beállósként küzdött. A hibákat 
viszont a további felkészülési 
időszakban és edzőmeccseken 
még ki lehet küszöbölni, hogy 

a kitûzött célokért küzdhessen 
az Érd. 

5. helyért
ÉTV-Érdi VSE–Alcoa FKC 
RightPhone 31-28 (12-12)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Szegedi Zsolt, 
Unyatinszki Tamás

ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Oguntoye Viktória, Török 
Petra, Tamás Krisztina 2, 
Kovács Anna 9, Balog Beáta 4 
(2), Kisfaludy Anett 1, Vincze 
Melinda 2, Wolf Alexandra 2, 
Pádár Margó 1, Kuridza Sandra 
3, Tóth Tímea 7
Hétméteresek: 2/2
Kiállítások: 4 perc

Ezen a délutánon a harmadik 
helyért játszva nem volt egy 
súlycsoportban a két, nemzet-
közi színtéren is induló együt-
tes. A DVSC mindössze a 11. 
minutumban dobta első gólját 
Szûcs Gabriella révén, a fran-
ciák azonban játszi könnyed-
séggel szereztek labdát és indí-
tottak le vagy lőtték át a falat. 
A 2009-ben a világ legjobbjává 
választott Allison Pineau és a 
jobbszélső Katty Piejos ficánkolt 
a Loki védői között. A második 

játékrészben a francia mester 
Sebastien Gardillou már bát-
ran nyúlhatott a cserékhez, és 
Schneck Réka ismét egy félidő-
nyi lehetőséget kapott, kifeje-
zetten szép védésekkel vétetve 
magát észre. A komoly fölény-
ben játszó Metz ennek meg-
felelően végül tíz találat fölöt-
ti különbséggel nyerte meg a 
bronzérmet. 

Bronzmérkőzés
DVSC-Fórum–Metz Handball 
23-34 (10-16)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző

A tavalyi nyári tornát meg-
nyerő Veszprém Barabás KC 
címvédésre készülhetett az 
idei, jóval erősebb mezőnyben. 
Ehhez az imponálóan játszó 
RK Podravka Vegeta legyőzé-
sére volt szükség. A döntőben 
ismét Gyurka János vezényelte 
a csapatot. Remek iramot és 
színvonalat hozott a találkozó, 
amelynek kezdetén agresszív, 
határozott játékával lepte meg 
ellenfelét a magyar csapat, 
Bulath Anita és Emberovics 
Míra brillírozott. Miranda Tatari 
ismét – ezúttal hátrányban – is 
meglőtte a szokásos gólt kínai 
figura után. A Veszprém azon-
ban maximálisan koncentrálva, 
kiválóan küzdve, de egyre nehe-
zebben őrizte előnyét. Nikica 
Pusics-Koroljevics és Sanja 
Damnjanovics folyamatosan 
nagy veszélyt jelentett Kiss Éva 
kapujára, végül egyenlővel for-
dultak a felek. A második játék-
részben továbbra is a Veszprém 
volt lépéselőnyben, a hajrá-
ra azonban fordult a kocka. 
A zseniálisan irányító Miranda 
Tatari vezényletével az utolsó 
tíz percben ragadta magához a 
kezdeményezést az erővel job-
ban bíró horvát csapat, és szo-
ros, kiélezett csatában nyerte a 
minden igényt kielégítő csatát. 
A Veszprém egész tornán nyúj-
tott teljesítményével pedig azt is 
bebizonyította, hogy ilyen játék-
kal éremért csatázhat a magyar 
bajnokságban, nehéz ellenfél 
lesz az Érd számára is.

Döntő
Veszprém Barabás KC–RK 
Podravka Vegeta 30-32 (17-17)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Szegedi Zsolt, 
Unyatinszki Tamás

Végeredmény
1. RK Podravka Vegeta
2. Veszprém Barabás KC
3. Metz Handball
4. DVSC-Fórum
5. ÉTV-Érdi VSE
6. Alcoa FKC RightPhone

A torna gólkirálya: Bulath 
Anita (Veszprém Barabás KC) 
30 gól
A torna legjobb játékosa: 
Miranda Tatari (RK Podravka 
Vegeta)
A torna legjobb kapusa: 
Amandine Leynaud (Metz 
Handball)

 Szarka András

a tavaly Érden játszó, az új 
évadot a Budaörs-Érdben kezdő 
Schneck Rékát is „leigazolták”. 
Nem riadt meg neves ellenfelé-
től a magyar csapat, bátor játé-
kával és Kristina Triscsuk szo-
kott gólerősségével tapadtak a 
franciákra. A hajrához közeled-
ve egy 7-1-es sorozattal lépett 
el végül és törte meg ellenfelét 
a Metz, ahol Schneck Réka is jó 
teljesítménnyel vette ki részét a 
sikerből.

Budaörsi csoport
Alcoa FKC RightPhone–Metz 
Handball 26-36 (15-17)
Budaörs, Városi Sportcsarnok, 
200 néző
Játékvezetők: Bujdosó Zoltán, 
Tomecskó Tamás

Tekintélyt parancsoló győzel-
mével a horvát bajnoki cím-
védő egyértelmûvé tette az 
erőviszonyokat a csoportban, a 
hazaiak viszont nem akarták 
könnyen adni a bőrüket. Ennek 
megfelelően az első gólt Bognár 
Barbara szerezte. Később kide-
rült: ez volt az egyetlen pil-
lanat, amikor az Érd vezetett 
a meccsen. A horvát válogatot-
tak tömegével felálló ellenfél 
Miranda Tatari, Lidija Horvat 
és Nikica Pusics-Koroljevics 
remek játékának köszönhető-
en hamar jelentősen elhúzott. 
Látványosan, dinamikusan 
kézilabdáztak, és a DVSC ellen 
már látott kínai figurákat ismét 
bevetették. Küzdöttek az érdiek 
becsülettel, de a pontatlanságok 
mellett többször balszerencse 
is sújtotta őket a kapufán csat-
tanó lövésekkel, valamint több 
ziccert is kihagytak. A horvátok 
természetesen ezt nem hagyták 
kihasználatlanul. Már az első 
félidőben megvolt a 6-7 gólos 
differencia, ennek ellenére 
végig a legjobbjaival játszott a 
Podravka. A második félidőben 
közel jártak már a tíztalálat-
nyi különbséghez, azonban az 
Érd nyitott védekezésével, Tóth 
Tímea átlövéseivel és Vincze 
Melinda szokott lendületes, gól-
erős játékával ezt végül elke-
rülte, és tisztes vereséget szen-
vedett a Bajnokok Ligájában 
induló ellenfelétől.

 
Érdi csoport
ÉTV-Érdi VSE–RK Podravka 
Vegeta 26-33 (11-16)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Bacs József, Bán 
Tamás

ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Oguntoye Viktória, Török Petra, 
Tamás Krisztina, Kovács Anna 
3, Balog Beáta 3 (1), Kisfaludy 
Anett 1, Vincze Melinda 4 
(1), Wolf Alexandra 1, Pádár 

Margó, Bognár Barbara 5, 
Kuridza Sandra 2, Tóth Tímea 7
Hétméteresek: 4/2
Kiállítások: 4 perc

A Budaörsi csoport döntő-
jének beillő összecsapáson 
komoly meglepetés született. 
A feltörekvő Veszprém Barabás 
KC érett játékkal, előnyét végig 
őrizve verte meg esélyesebbnek 
számító riválisát és jutott be a 
döntőbe.

Budaörsi csoport
Veszprém Barabás KC–Metz 
Handball 25-22 (14-9)
Budaörs, Városi Sportcsarnok, 
350 néző

Budaörsi csoport
1. Veszprém Barabás KC 
 2 2 0 0 56-47 4 pont
2. Metz Handball 
 2 1 0 1 58-51 2 pont
3. Alcoa FKC RightPhone 
 2 0 0 2 51-67 0 pont

Érdi csoport
1. RK Podravka Vegeta  
 2 2 0 0 68-50 4 pont
2. DVSC-Fórum 
 2 1 0 1 57-64 2 pont
3. ÉTV-Érdi VSE  
 2 0 0 2 55-66 0 pont

Hazai parketten mégsem illen-
dő utolsó helyen végezni – jár-
hatott az érdi lányok a fejében a 
gondolat a nemzetközi felkészü-
lési torna utolsó napján, ami-
kor a helyosztókat rendezték a 
Batthyány Tornacsarnokban. Az 
aktuális ellenfélről jó emlékeket 
őriznek az érdiek, újoncként 
egyszer sem adták meg magu-
kat az Alcoa FKC-nek, azonban 
tudható, hogy a székesfehérvári 
csapatot sosem szabad leírni. 
Szabó Edina gondjai csak soka-
sodtak, amikor kiderült, hogy 
Bognár Barbara agyrázkódás 
miatt nem tudja vállalni a játé-
kot.

Nem is kezdett jól az ÉTV-Érdi 
VSE. Kapkodás, dekoncentráció 
jellemezte játékukat, rendkívül 
egyszerû dolgok kivitelezésé-
be csúszott hiba. Jól jellemzi a 
meccs akkori képét, hogy a 8. 
percben Tóth Tímea talált be 
először, addigra azonban már 
hármat lőtt az Alcoa. Kristina 
Triscsuk ismét elemében volt, és 
kifejezetten jól kezdett az egyik 
horvát érkező, Ana Maruscsec 
is. Fokozatosan lendült játék-
ba az Érd, a kezdeti kilátásta-
lan játék után lassan lőtávolon 
belülre ért. A fordulópontot 
Tamás Krisztina és Kovács Anna 
találatai jelentették. A félidő 
végére ugyan kétgólos előnyt 
adott el az Érd, ennek ellenére a 
játék kifejezetten javuló tenden-
ciát mutatott.

A tízperces szünet után aztán 

Kovács Anna góljaival is kiemelkedett a mezõnybõl

Kisfaludy Anett végig kiváló teljesítményt nyújtott

Kemény küzdelem a mezõnyben

Tóth Tímea ezúttal is gyártotta a gólokat

sport


