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Végtelennek tûnő, hosszú nyári 
felkészülési időszak után, szep
tember 2án, az NB Ies tagságát 
nem a pályán meghosszabbí
tó UKSE Szekszárd otthonában 
dördült el a képzeletbeli start
pisztoly, kezdetét vette a női 
kézilabdabajnokság 2011/12es 
szezonja. Az érdiek – kimond
va, kimondatlanul – a 3. for
dulóbeli, FTC elleni rangadó
ra a maximális négy ponttal a 
zsebükben számoltak, hiszen 
a célkitûzés, az első öt közé 
kerülés eléréséhez érvényesíte
ni kell a nagyobbnak tûnő esé
lyeket. A felkészülési időszak 
kemény összecsapásai nagyobb 
részét ugyan elvesztette az Érd, 
ennek ellenére komoly önbi
zalommal léphettek pályára, 
hiszen, bár az ellenfelek erő
sek voltak, folyamatosan javu
ló formát mutatott a csapat, és 
kezdett beérni a rengeteg elvég
zett munka és gyakorlás. A Váci 
NKSE az előző szezon végén 

már pénzügyileg is meggyen
gült, ez nyáron már a keret erős
ségét is érintette. Kicserélődött 
a szakmai stáb, több játékos 
távozott, és helyükre nem érke
zett hasonló képességû pótlás, 
az egyedüli élvonalból érkező 
játékos az éppen Érdet elha
gyó Gyetván Krisztina volt. Az 
új edző Ökrös Csaba lett, aki 
az előző évadot a pénztelenség 
miatt meg is szûnő Újbuda TC
vel küzdötte végig. 

A találkozót a helyszínen 
tekintette meg a magyar női 
kézilabdaválogatott élére fris
sen kinevezett szövetségi kapi
tány, a norvég Karl Erik Böhn 
is. És hogy mit láthatott? Hibák 
tarkították az első perceket, nyi
tófordulóhoz méltón még nem 
járt simán kézről kézre a labda. 
Ez azonban nem jelentette azt, 
hogy nem zörgött volna folya
matosan a háló, Tóth Tímea 
és Tamás Krisztina találataival 
inkább az Érd volt lépéselőny

ben. Oguntoye Viktória kitûnő 
teljesítményt nyújtott a kapu
ban, így az utolsó tíz percben a 
kezdeti háromgólos előny meg
duplázódott Kovács Anna talá
latainak köszönhetően. 

A második játékrész úgy kez
dődött, ahogy az első abba
maradt, igazán magabiztosan, 
esélyesekhez méltón játszott 
az Érd, megerőltetés nélkül 
tartotta előnyét. Az újonnan 
szerződtetett Szara Vukcsevics 
remekül szállt meccsbe, a 40. 
percben a 2216os vezetés 
szép reményekkel kecsegtetett. 
Ekkor változtatott védekezés
beli stratégiáján a Vác, és ez 
megzavarta az érdieket. Juhász 
Edina parádézott a hazai kapu
ban, Tápai Szabinának pedig 
minden próbálkozása összejött. 
A váciak megérezték az esélyt, 
a hazai drukkerek is elszán
tan biztatták lélektani fölénybe 
kerülő kedvenceiket. Az addig 
nem sokat mutató Klivinyi 
Kinga is felnőtt Tápai Szabina 
mellé, az érdiek szempontjá
ból legrosszabbkor. 2826os 
váci vezetésnél már zsebük
ben érezhették a két pontot, de 
az utolsó támadást az egyen
lítésért az érdiek vezethették, 
akik végül nem jutottak helyzet 
közelébe sem.

A Dunakanyarban marad
tak tehát a pontok, és az ered
mény – hiába játszott 40 percen 
keresztül az elvártaknak meg
felelően Szabó Edina csapata 
– roppant csalódást keltő – az 
elvesztegetett két pont a végel
számolásnál is sokat számíthat.

 
Váci NKSE–ÉTV-Érdi VSE  
28-27 (11-17)
Vác, Városi Sportcsarnok, 650 
néző

Játékvezetők: Nagy Ferenc, 
Túróczy József

Vác: Juhász Edina, Bíró 
Blanka, Péntek-Dózsa Katarina, 
Ertl Rebeka 1, Lucia Uhráková 
3, Ivanics Dóra, Petrovics 
Gerda, Barján Bianka 3, Baross 
Zsuzsanna, Szegedi Orsolya 3, 
Mészáros Rea Réka, Klivinyi 
Kinga 4, Fülöp Andrea 1, Tápai 
Szabina 11 (7), Szondi Zsófia, 
Gyetván Krisztina 2
Vezetőedző: Ökrös Csaba
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina 4, Kovács Anna 
5, Lévay Fruzsina, Szara 
Vukcsevics 3, Balog Beáta, 
Kisfaludy Anett 2, Vincze 
Melinda, Wolf Alexandra 1, 
Pádár Margó, Bognár Barbara 
2, Szandra Kuridza 1, Tóth 
Tímea 9 (2)
Vezetőedző: Szabó Edina

Hétméteresek: 7/7, ill. 2/2
Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Az utánpótláscsapatok 
meccsein sajnos szintén nem 
sok babér termett az érdi fiata
loknak, a juniorok roppant szo
ros csatában, míg az ifjúságiak 
nagyon simán kaptak ki Vácott.

Ifjúsági: Váci NKSE–ÉTV-Érdi 
VSE 44-22 (24-7)

Junior: Váci NKSE–ÉTV-Érdi 
VSE 36-35 (17-15)

A következő fordulóban az 
újonc Kiskunhalasi NKSE ven
dégszerepel a Batthyány Tor
nacsarnokban. A mérkőzést 
szeptember 10én 18 órától ren
dezik. SZA

Váci NKSE–ÉTV-Érdi VSE 28-27 (11-17)

Nyert helyzetbõl váratlan összeomlás

Az érdi Kovács Annára (6-os számmal) a magyar nõi kézilabda-válogatott 
élére frissen kinevezett szövetségi kapitány, a mérkõzést megtekintõ nor-
vég Karl Erik Böhn is felfigyelt

sport


