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Az állás
  1. Győri Audi ETO KC 14 14 – – 565–346 +219  28
  2. FTC 13 10 – 3 443–395 +48  20
  3. Váci NKSE 14 9 1 4 405–355 +50  19
  4. Siófok KC 13 8 2 3 391–368 +23  18
  5. ÉTV-Érdi VSE 14 8 – 6 384–378 +6  16
  6. DVSC 14 7 – 7 395–418 –23  14
  7. Veszprém Barabás KC 13 6 1 6 366–388 –22  13
  8. Alcoa Fehérvár KC 13 5 1 7 343–381 –38  11
  9. Budapest Bank Békéscsaba 13 4 2 7 327–366 –39  10
10. Dunaújvárosi REK 15 3 1 11 444–492 –48  7
11. UKSE Szekszárd 14 2 1 11 369–451 –82  5
12. Kiskunhalas NKSE 14 1 1 12 354–448 –94  3

Az Érd női kézilabdázói a Kis
kunhalas ellen mindenképp két 
ponttal számoltak, a győzelem 
reményében utaztak el. Igaz, 
Szabó Edina együttesében akad
tak gondok, a Vác ellen megsérült 
Vincze Melinda ezúttal hiányzott. 
Így nyílt meg az út László Barbara 
előtt, akit nagy öröm volt ismét 
a keretben látni egy kellemetlen 
sérülés után. 

Lassan csordogált a meccs, 
a hatodik minutumban lőtt első 
vendéggól megfelelően jelle
mezte a látottakat, szerencsére 
Oguntoye Viktória ismét remek 
napot fogott ki. Mindez az ellen
fél hálóőréről, Pethő Renátáról is 
elmondható volt. Szabó Edina 
a félidő derekán elégelte meg a 
látottakat és változtatott, hason
lóan a jégkoronghoz – sorcseré
vel. Négy friss ember érkezett, 
Török Petra, Pádár Margó, Wolf 
Alexandra és Kisfaludy Anett 
jelenléte, úgy nézett ki, meghoz
za a kívánt hatást. Háromgólos 
hátrányból sikerült egyenlíteni, 
de ekkor a meccs legrosszabb 
periódusa következett. Hat hazai 
találat született válasz nélkül 
– Kurgyis Nikolett a bal szélről, 
Barna Éva a büntetővonalról volt 
sikeres. Balog Beáta a legjobbkor 
lépett elő hasznos megmozdulá
saival, nem hagyta még kritiku
sabb helyzetbe kerülni csapatát. 
Két gólja és egy kiharcolt hete
se azt jelentette, látótávolságon 
belülről indulhatott riválisa után 
a következő harminc percben 
az Érd. 

Aztán a folytatás mégsem hoz
ta a várt lendületet és a további 
felzárkózást. A szinte egyáltalán 
nem cserélő hazaiak erővel is bír
ták, továbbra is ők diktálták a 

meccs lassabb tempóját. Nagyon 
fontos érdi cserék következtek, 
amikor már csak alig negyedóra 
volt hátra: beállt Janurik Kinga 
és Tóth Tímea. A váci meccs
hez hasonlóan ismét lendületet 
hoztak. Az a bizonyos, előszere
tettel emlegetett momentum –  
amelyet megragadva változtatni 
lehet egy meccs végkimenetelén –  
az addig makulátlan hetese
ket lövő Barna Éva és Szvetlana 
Gridnyeva párbajában követke
zett be. A rutinos hálóőr alaposan 
túljárt a lövő eszén, kétszer is. 
Érezhető volt, hogy az utolsó pilla
natokban kapcsoltak Szabó Edina 
tanítványai: 2421re lépett meg a 
Kiskunhalas. Végre előkerült az 
agresszív védekezés, az erejével 
is elkészülni látszó ellenfelet sike
rült távol tartani az érdi kaputól. 
Kovács Anna, Wolf Alexandra és 
Bognár Barbara gólja még nem 
hozott előnyt, de reményt igen. Az 
ezúttal is csodás formában kézi
labdázó Wolf Alexandra egyenlí
tett, a hőn áhított vezetést pedig 
Kovács Anna hozta el. Barna Éva 
próbálta megszerezni első akció
gólját, ami az egyenlítést jelent
hette volna, ám ez nem sikerült, 
és slusszpoénként Balog Beáta 
lezárta a párharcot.

Bár nehezebb lett a vártnál, de 
a januári meccsdömping köze
pén a legfontosabb a pontok 
begyûjtése volt. 

 
Kiskunhalas NKSE–ÉTV-Érdi 
VSE 25-27 (14-11)
Kiskunhalas, Vári Szabó István 
Sportcsarnok, 300 néző
Játékvezetők: Bacs József, Bán 
Tamás
Kiskunhalas: Scholtz Andrea, 
Pethő Renáta, Toplak Bernadett, 

Tápai Andrea, Kurgyis Nikolett 
6, Csordás Renáta, Valovics 
Nóra, Sterbik Andrea 2, Takács 
Bernadett 5, Szamoránsky Anikó 
2, Barna Éva 4, Fehér Viktória 6 
(6), Csákovics Nóra
Vezetőedző: Dankó Ervin
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 2, Tamás 
Krisztina, Kovács Anna 3, Szara 
Vukcsevics 1, Balog Beáta 5, 
Szekeres Klára 1, Kisfaludy 
Anett 1, László Barbara, Wolf 
Alexandra 5 (3), Pádár Margó, 
Kovács Gréta, Bognár Barbara 5, 
Tóth Tímea 4
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 8/6, ill. 3/3
Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Ifjúsági:
Kiskunhalas NKSE–ÉTV-Érdi 
VSE 23-39
Junior:
Kiskunhalas NKSE–ÉTV-Érdi 
VSE 26-38

A kiskunhalasi szereplés után 
három nappal ismét benépesed
hetett az érdi oroszlánbarlang. 
Az ellenfél nem volt más, mint az 
a Veszprém, amely együttes ellen 
az első osztályban még nem ter
mett babér Szabó Edina tanítvá
nyai számára – a tavalyi szezon
ban éppen az Érdet szorították ki 
a középház küzdelmeiből. 

Ezúttal mindkét csapat a leg
jobbjaival állhatott ki a tömött 
érdi tornacsarnok lelátói elé, 
hogy eldöntsék, melyik gárda 
üldözheti tovább az élmezőnyt. 
A labdát egy ifjú hölgy, a tízéves 
Házi Tamara indította útjára, 
aki a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének érdi szervezetét, 

Egy nehéz gyõzelem, aztán még egy

Megállíthatatlan a csapat!

eleldőlő pantomimesre hasonlí
tott. Aztán lépéshiba miatt már 
nem birtokolhatta volna a labdát 
a Veszprém, mégis ők következ
hettek büntetővel, de Hornyák 
Dóra hetesét védte Szvetlana 
Gridnyeva. Mondhatjuk: menet
rendszerûen, hiszen egymás után 
a harmadik mérkőzésen hárított 
a büntetővonalról érkező lövést 
nagyon fontos pillanatban. 

Kíméletlen csatát ígért az utolsó 
tíz perc, de az Érd ekkor már meg
törhetetlennek tûnt, mentálisan 
és fizikálisan egyaránt. 2220nál 
Oguntoye Viktória majdnem a fél
pályánál halászott le egy indítást, 
amit aztán Tóth Tímeának sikerült 
gólra váltania. Nem csak ő tar
togatott még töltényeket, Kovács 
Anna duplájával nagyon közel volt 
a siker. Tóth Tímea ütemtelenül 
elengedett bombája hajszálponto
san érkezett Kiss Éva lába mellé, a 
kapus szinte mozdulni sem tudott. 
2622es állásnál Juhász Gabriella 
került ziccerbe, emelkedett játé
kos és kapus, végtelennek tûntek 
a másodpercek, de Oguntoye 
Viktória a mérkőzés legfantaszti
kusabb hárítását bemutatva biz
tosította be a győzelmet. A végén 
az is sikerült, ami a Vác ellen nem 
– egymás elleni eredményekben 
is felülmúlni a Veszprémet, így 
azonos pontszám esetén minden
képpen riválisuk előtt végeznek az 
érdi lányok. 

A végletekig feszült, vérbeli 
rangadót nyert meg hazai pályán 
az ÉTVÉrdi VSE, teljesen jogos 
volt a lányok körtánca a lefújás 
után. Hosszú perceken keresztül 
tapsolta őket a publikum, ami 
nem is csoda, a legutolsó nyolc 
meccséből mindössze egyet 
vesztett el a csapat. Még fonto

sabb azonban a játék, amellyel 
– bár nem esélyesként utazik a 
Népligetbe – komolyan megnehe
zítheti a Ferencváros dolgát. 

ÉTV-Érdi VSE–Veszprém 
Barabás KC 28-24 (13-13)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
400 néző
Játékvezetők: Ágnecz Tamás, 
Sipos Ottó
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina, Kovács Anna 7, Szara 
Vukcsevics 3, Balog Beáta, 
Szekeres Klára, Kisfaludy Anett, 
László Barbara, Vincze Melinda 
7, Wolf Alexandra 4 (2), Pádár 
Margó, Bognár Barbara, Tóth 
Tímea 7
Vezetőedző: Szabó Edina
Veszprém: Hrankai Regina, 
Lengyel Edit, Kiss Éva, Azari 
Fruzsina 3, Juhász Gabriella 1, 
Szabadfi Ágnes, Farkas Veronika 
2, Borkowska Kata, Emberovics 
Míra 2, Földes Viktória 3, 
Földes Kata, Mayer Maja, Mayer 
Szabina 2, Bulath Anita 10 (2), 
Hornyák Dóra 1
Vezetőedző: Gyurka János
Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2
Kiállítások: 14, ill. 6 perc

Ifjúsági:
ÉTV-Érdi VSE–Veszprém 
Barabás KC 44-32
Junior:
ÉTV-Érdi VSE–Veszprém 
Barabás KC 29-31

A 15. fordulóban az FTC Rail 
Cargo Hungaria otthonába utazik 
az ÉTVÉrdi VSE. A mérkőzést 
január 21én 12.45től rendezik.

 Szarka András

az ÁgaBogát képviselte. A valódi 
kezdés után pedig rövidesen kide
rült, hogy hasonló lesz a játék 
képe, mint az őszi veszprémi 
mérkőzésen: szervezett, kemény 
védekezéssel, nagy harccal. Már 
az első percekben egymásnak 
estek a hölgyek, Bognár Barbara, 
majd Emberovics Míra is a kiállí
tás sorsára jutott. Bulath Anitára 
hárult a piros mezt még a kez
dés előtt kékre cserélő Veszprém 
támadójátékának sikerre vitele. 
Egymagában azonban nehéz dolga 
volt, az érdi védelem a szokásos 
harciassággal lépett fel, Oguntoye 
Viktória a kapuból ismét maga
biztosságot sugárzott, sőt, bravú
ros és hajszálpontos indításokkal 
vétette magát észre. A látogatók 
trénere, Gyurka János már a 11. 
percben szükségét érezte maga 
köré gyûjteni csapatának tagjait, 
ám a játék képe nem változott. 
Szekeres Klára két kiállítása gyors 
egymásutánban Szabó Edinában 
is aggodalmat kelthetett, hiszen 
a védelem közepén kulcsszerep 
hárult rá. Mayer Szabinát Szara 
Vukcseviccsel és Kisfaludy Anettel 
teljesen leradírozták a pályáról. 
A félidő hajrájában négygólos 
hátrányból felálltak a vendégek, 
megváltozott a játék képe, több 
ötlettel és nagyobb hatásfokkal 
támadtak, míg a vendéglátók 
sok pontatlanságot követtek el. 
Ennek ellenére úgy tûnt, mégis 
előnnyel mehetnek pihenőre 
Wolf Alexandra hétméteresével, 
de az utolsó másodpercekben 
eladott labdából Mayer Szabina 
egyenlített. 

Így is lett! Mivel a második 
játékrészt a Veszprém kezdte, 
először a mérkőzésen megsze
rezték a vezetést. Nem tartott 
sokáig, ugyanis a pontos labdákat 
kapó Szara Vukcsevics három gólt 
helyezett el a jól védő Kiss Éva 
kapujában, és rögtön vissza is for
dult az eredmény. Meglehetősen 
sokszor kényszerült emberhát
rányban játszani az Érd, a bíró
páros több véleményes ítéletet 
hozott. Ezekben a percekben 
Bulath Anita sem volt a publikum 
kedvence, aki inkább egy rutinból 

Tóth Tímea a tõle elvárható gólokkal járult hozzá a gyõzelmekhez

Lovagrendi operettgálát láthat 
február 17én, 18án és 19én a 
Budapesti Operettszínház közön
sége. Látványos díszletek és jel
mezek között két hungarikumot, 
a magyar bort, köztük a tokajit 
és a magyar operettet ünneplõ 
mûsor várja a zenés színház 
kedvelõit. A programban helyet 
kap sok, szõlõrõl, borról, szüretrõl 
szóló operaária és operettrészlet, 
s megannyi népszerû sláger. A 
közönség már a mûsor során meg
ismerheti a legkiválóbb magyar 
termõterületeket, és kóstolhat az 
elõadás elõtt és a szünetben innen 
származó nemes nedûket is, a 
legjobb pincészetek borait!

A Hungarikum Szövetséggel és 
az Európai Borlovagrenddel közö
sen készülõ gálában operettsztár

jaink láthatókhallhatók: Boncsér 
Gergely, Bordás Barbara, Dancs 
Annamari, Dézsy Szabó Gábor, 
Faragó András, Fischl Mónika, 
Jantyik Csaba, Kalocsai Zsuzsa, 
Kékkovács Mara, Kerényi Miklós 
Máté, Lehoczky Zsuzsa, Lukács 

Anita, Oszvald Marika, Szabó 
Dávid, Szendy Szilvi, Vadász Dániel 
és Vadász Zsolt. Közremûködik a 
Budapesti Operettszínház Énekkara, 
Balettkara és Zenekara. Vezényel: 
Makláry László és Szabó Mónika. A 
produkció rendezõje: KERO®.

Borban a vigasz!


