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A Balaton-partiakkal  már  nagy 
presztízsû  rangadókat  vívtak 
korábban  is  az  érdi  kézilabdá-
zók.  Tavaly  az  alapszakaszban 
könnyedén nyertek Szabó Edina 
tanítványai,  a  rájátszásban  a 
kilencedik helyért viszont a vég-
letekig kiélezett, pengeélen tán-
coló  csaták  alakultak  ki, mind-
kétszer a hazai csapat nyert 1-1 
találattal. Erre az idényre pedig 
már  az  egyik  legnagyobb  honi 
riválissá  lépett  elő  a  Siófok, 
már  az  előző  szezon  befeje-
zése  előtt  repkedtek  a  nevek 
arrafelé.  Válogatott  játékosok 
sora  tette  át  székhelyét,  töb-
bek  között  Herr Orsolya, Bódi 
Bernadett, Ábrahám Szilvia 
és  Mörtel Renáta.  Nem  igazán 
tervszerûen,  némi  szerencsé-
vel  aztán  a  gyengébbnek  tûnő 
kulcspozícióba  jött  a  DVSC-vel 
hirtelen  szerződést  bontó  irá-
nyító, Bogdanovics Annamária. 
Érkezésével  jelentősen  bővült 
a  taktikai  repertoár  és  ez  az 
eddigi  eredményeken  meg  is 
látszott,  az  előző  bajnokság-
hoz  képest  az  eddig  legtöbbet 
fejlődött  csapatnak  bizonyult. 
Éppen  öt  hellyel  állt  jobban 
a  májusi  végeredménynél,  az 
ötödik  pozícióban  és  belátható 
hátrányban  a  felsőházhoz  ké-
pest.  Igazi  rangadóra volt  tehát 
kilátás,  mert  bár  esélyesnek 
a  vendéglátó  csapat  számított 
inkább,  titokban  pontszerzés-
ben  reménykedtek  érdi  részről 
is. 
A siófokiak  meccs  előtti  órái 

az  izgalomról  szóltak,  Bódi 
Bernadett  talpsérülésből  ere-

dendő  problémája  vált  olyan 
súlyossá,  hogy  kórházi  keze-
lésre szorult. Később a juniorok 
mérkőzésén  a  felnőtt  keretben 
is  számításba  vett Takács Dóra 
szenvedett  belső  oldalszalag-
szakadást. Természetesen  ilyen 
hírek után nem olyan kellemes 
pályára  lépni, mindenképpen a 
mielőbbi  gyógyulást  kívánhat-
juk nekik.
A szurkolók  által  teremtett 

forró hangulatban indult a mér-
kőzés, lüktető volt a játék, néhol 
kapkodás  csúszott  az  igyeke-
zetbe,  az  első  gólváltásra  több 
mint  két  percet  kellett  várni. 
Mörtel  Renáta  szerzett  előnyt, 
amit  Kisfaludy Anett egalizált, 
fej-fej  mellett  haladtak  a  felek. 
Komolyabb  előnyt  Imre Vilmos 
csapata  szerzett  először, Szalai 
Babett  játékára  egy  darabig 
nem volt ellenszer, 7-4-re lépett 

meg  a  Siófok.  Ekkor  viszont 
az  addig  hullámvölgyben  lévő 
érdiek  szilárd  védekezéssel, 
Oguntoye Viktóriával  a  kapu-
ban  és  dinamikus,  kérlelhetet-
len  támadójátékkal  villámgyor-
san  fordítottak.  Kovács Anna 
és  Bognár Barbara  góljai  után 
Szabó Edina  is  kiváló ütemben 
kért időt, a háromgólos hátrány 
ugyanekkora előnnyé változott. 
Pár  véleményesnek  mondható 
ítélettel  sem  sikerült  kizökken-
teni  a  narancssárgában  játszó 
vendégek  koncentrációját. 
Hiába  kapaszkodott  a  Siófok, 
hátránnyal  kellett  a  szünet-
re  vonulniuk,  megérdemelten 
vezetett az ÉTV-Érdi VSE.
A hátrányban lévő hazaiak vil-

lámgyorsan  magukhoz  akarták 
ragadni az irányítást a folytatás-
ban.  Egyenlítésig  hamar  elju-
tottak,  de  a  válasz  sem  késett 
soká. Megszilárdulni látszott az 
érdi  előny,  előbb  kettő-,  majd 
háromgólos  különbséget  sike-
rült  kialakítani.  A jobbszárny, 
Kovács Anna és Tamás Krisztina 
felségterülete  hatékony  volt, 
hiába tett meg mindent a közön-
sége  által  ûzött  Siófok,  az  Érd 
nem  engedett  a  nehezen  kicsi-
kart  vezetésből. Következett  az 
a periódus, amit legszívesebben 
bizonyára már  többször  legszí-
vesebben  elfelejtették  volna  az 
érdiek  az  eddig  lejátszott  talál-
kozókból  kiindulva  –  ilyenkor 
érkezik  a  holtpont.  Most  sem 
volt  másként,  de  ismét  csak 
egyenlőig  engedték  az  ellenfe-
let,  amikor  Tamás  Krisztina  és 
Vincze Melinda húzta ki a csává-
ból  csapatát.  Körömszakadtáig 
küzdött  mindkét  alakulat,  az 
elszántságra  nem  lehetett 
panasz. Bogdanovics Annamária 
viszont megvillant. Hátára vette 
a  csapatot,  vállalkozó  kedve 
eredménnyel  párosult,  szinte 
egyedül  harcolta  ki  a  vezetést, 
habár  ténylegesen  Kiss Olívia 
találatával  kerültek  előnybe  a 
„cápalányok”. Minden támadás-
nál komoly lelki teherrel kellett 
játszani,  a  siófokiak  nem  tet-

ték meg azt a szívességet, hogy 
hibázzanak,  folyamatos  lépés-
kényszerbe  hozva  az  Érdet. 
Ekkor  következtek  a  végzetes 
percek. Mörtel Renáta 30-28-ra 
módosította az állást, a hetedik, 
vendégek számára megítélt het-
est, amivel kapaszkodni lehetett 
volna,  kihasználatlanul  hagy-
ták. Az ellentámadásból a brazil 
Karoline De Souza  eldöntötte  a 
két pont sorsát. Vincze Melinda 
szépítése  már  későn  érkezett, 
hogy reménykedni lehessen.
A lecsupaszított  tény:  újabb 

vereség.  Ennek  ellenére  min-
denképpen  érdemes  árnyalni  a 
képet. Habár a számokban meg-
mutatkozó  eredmény  nem  a 
kitûzött célok felé tendál, azon-
ban a játék korántsem kilátásta-
lan, a csapatban rejlő potenciál 
már  többször megmutatkozott. 
A sorsolás  szeszélye  folytán 
szinte folyamatosan nehéz mec-
cseket  vívtak  az  érdi  lányok, 
ahol  a  vereségek  is  benne  vol-
tak  a  pakliban.  „Mindössze”  a 
bravúr hiányzik. Reméljük nem 
sokáig!
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  Megváltozott  a  menetrend! 
A következő  mérkőzésen 
Debrecenben  lép  pályára  az 
ÉTV-Érdi VSE. A 11. forduló elő-
rehozott  rangadóját  október  5-
én, 18 órától  rendezik a Hódos 
Imre Rendezvénycsarnokban.
  Szarka András
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Ismét három gól – ezúttal sem sikerült 

Kisfaludy Anett látványos betöréseinek egyike

A siófoki védõk nem kegyelmeztek

sport

Állat-egészségügyi zárlat
Méhészek figyelmébe!
Felhívjuk az érdi méhészek figyelmét, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Budai Kerületi 
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Érd település közigazga-
tási területének Sóskúti úttól, a vasútvonaltól északra eső részét 2011. szep-
tember 27-től mézelő méhek nyúlós költésrothadása megbetegedés miatt a 
betegség fennállásának idejéig méhekre vonatkozó állat-egészségügyi zárlat 
alá helyezte. 

A zárlat fennállása idején: 
1.  Tilos a fenti közigazgatási területekről méhcsaládot, mézet és egyéb 

méhészeti terméket, méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt, 
anyagot, használati tárgyat kivinni!

2.  Tilos a fenti közigazgatási területekre méheket beszállítani!
3.  Tilos a fentiek belső bármilyen forgalma!
A zárlat a betegség fennállásának idejéig tart!


