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A magyar  női  kézilabda  első 
arany  hétvégéjén  eljött  végre 
az  érdiek  által  legjobban  várt 
bronzcsata  első  felvonása! 
A nemzetközi  kupaküzdelmek
ben  elsőségre  törő  Győri  Audi 
ETO KC, valamint a Ferencváros 
mellett az érdiek is  legnagyobb 
sikerük előtt álltak a bajnoki 3. 
helyért vívott küzdelemben. Az 
ellenféllel  már  a  tavalyi  ráját
szásban is találkozott az együt
tes  –  akkor még  az  alsóházban 
viaskodtak. Az idei szezonban a 
feltörekvő csapatok közül aláb
bi kettő emelkedett ki; a Siófok 
kiegyensúlyozott  teljesítményé
vel, míg az Érd parádés  tavaszi 
idényt  produkálva  léphetett  be 
a  felsőház  illusztris  környeze
tébe. 
A csapattal összenövő és mára 

már a magyar csapatok közül az 
egyik  leglelkesebb  és  elhivatot
tabb  érdi  szurkolótábor  is  fel
szerelkezett  dobokkal,  dudák
kal, és már a bemelegítés percei
ben remek hangulatot teremtett 
az  érdihez  hasonló  apró  torna
csarnokban.  Ez  aztán  később 
sem  változott,  egyértelmûen 
fölényben  voltak  hangerőben  a 
hazai  –  nem  túl  nagy  létszámú 
–  fanatikusok  ellen.  Az  elszánt 
arcok,  a  feszültség  érezhető 
volt, látszott, hogy nagyon akar
ják  a  sikert  az  érdi  játékosok. 
Szabó Edina a mára már mond
hatni  rettegett  belső  védőtrió  – 
Szekeres Klára, Kisfaludy Anett, 
Szara Vukcsevics  – mellé  Pádár 
Margót  is  odarendelte  a  remek 
siófoki átlövők, Mörtel Renáta és 
Bogdanovics Annamária ellen. 
Gyors gólváltás után visszaáll

tak a góltermeléssel a felek, ami 
a  védelmeket  dicsérte.  Janurik 
Kinga  bravúrjait  az  érdi  kapu
ban  egyszerûen  nem  lehetett 
megunni,  Szepesi Ivett  bünte
tőjét  is  remekül  hárította.  Sőt, 

a  Balatonpartiak  olykor  mara
toni  hosszúságú  támadássoro
zat  végén  sem  tudták  bevenni 
hálóját.  Fejfej mellett  haladtak 
a csapatok, 76os érdi vezetés
nél már hatan  is gólt  szereztek 
a vendégek közül. Emellett egy 
másik esemény miatt  is kieme
lésre  méltó  volt  ez  az  állás, 
ugyanis  ekkor  kettős  ember
hátrányban  sem kaptak gólt  az 
érdi  lányok. Az  említett,  Szabó 
Edina által  alkalmazott  taktikai 
húzás  egyre  jobban  mûködött, 
Bogdanovics  Annamária  mind 

kevesebb  levegőhöz  jutott  az 
érdi  védőkkel  szemben,  míg 
az  általa  és Mörtel Renáta  által 
eleresztett átlövések többször is 
elakadtak  a  sáncoló  kezekben. 
Nem úgy Kovács Anna bombái, 
amelyek egyre gyakrabban értek 
célba,  egy  különlegesen  látvá
nyos találat pedig már – először 
–  kétgólnyi  távolságot  jelentett. 
Ezt  gyorsan  egyenlítették  a 
„cápalányok”, ám az utolsó per
cekben  Szabó  Edina  időkérése 
után  ismét  három  volt  az  érdi 
fór Szekeres Klára duplájával és 
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Közel a bronzérem!
Kovács Anna góljával. Az utolsó 
szó  jogán Ábrahám Szilvia volt 
eredményes,  de  kezdett  körvo
nalazódni az érdi fölény. 
Amilyen  szilárd  védelem  volt 

jellemző mindkét oldalon az első 
harminc percben, a folytatásban 
elkezdtek  potyogni  a  gólok,  5 
perc alatt hét is esett, és közben 
kiegyenlített Mörtel Renáta veze
tésével  a  Siófok.  Ekkor  azon
ban  a  parádésan  játszó  Kovács 
Anna ismét megmutatta a helyes 
irányt,  vezetésével  egy  ötgólos 
sorozatot  produkáltak  Szabó 
Edina tanítványai. A második fél
időre beálló Oguntoye Viktória is 
halmozta a szebbnél szebb hárí
tásokat,  a  siófoki  mester,  Imre 
Vilmos  időkérésre  kényszerült. 
Az  érdi  védekezés  a  pár  gyen
gébb minutum után újra nagyon 
keménnyé  vált,  az  olykor  meg
nyitott  hatosfal  is  megoldhatat
lan feladat elé állította a Siófokot. 
Bódi Bernadett  és  Ábrahám 
Szilvia igyekezett még lőtávolon 
belülre hozni a hazaiakat, de ez 
csak átmenetileg sikerült. 
Az  utolsó  tíz  percre  fordulva 

megnyugtató  érdi  előnyt muta
tott  az  eredményjelző,  felőröl
ték a hazaiak erejét a látogatók, 
abszolút  uralták  a  mérkőzést. 
Az álom pedig nem akart véget 
érni,  az utolsó percek már érdi 
örömkézilabdával teltek, a szur
kolók  legnagyobb  örömére. 
Bognár Barbara  megszerezte  a 
legszebb gólt a  találkozón, ami 
azért nagy dolog, mert már addig 
is volt belőle bőven – a kapunak 
háttal állva svédcsavarral járt túl 
Herr Orsolya  eszén.  Oguntoye 
Viktória  összpontosítása  nem 
lankadt  egy  pillanatra  sem, 
amivel  egyre  inkább demorali
zálta  a  Siófokot.  A végén  még 
a  szárnyaló  Kovács  Anna  és 
Szekeres Klára bevitte a kegye
lemdöfést,  és  a  Balaton  fővá
rosában  elindulhatott  az  érdi 
örömünnep. 
Ezen  a  mérkőzésen  a  játék 

minden  elemében  fölényben 
játszó Érd ilyen arányban is tel
jesen  megérdemelt  győzelmet 
aratott,  amivel  nagyon  közel 
került  a  dobogó  legalsó  foká
hoz. Bebizonyították, hogy jobb 
csapatot  alkotnak,  mint  riváli

suk,  de  ezt  még  egyszer  érvé
nyesíteni kell, aztán remélhető
leg Érden már gazdára  találnak 
a bronzérmek. 
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Beszédes József Általános 
Iskola tornacsarnoka, 400 néző
Játékvezetők: Baranyi Antal, 
Szloska Krisztián
Siófok: Laczkó Roxána, Herr 
Orsolya, Lajtos Nóra, Szepesi 
Ivett 2, Takács Dóra, Kiss 

Olívia, Ábrahám Szilvia 5, 
Bogdanovics Annamária 2, 
Bódi Bernadett 5, Szalai Babett 
1, Mikó Gréta, Herr Anita, Bloj 
Teodora, Varga Nikolett, Mörtel 
Renáta 9 (5), Karoline De Souza
Vezetőedző: Imre Vilmos
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina 2, Kovács Anna 9, 
Szara Vukcsevics 2, Balog 
Beáta 1 (1), Szekeres Klára 
3, Kisfaludy Anett 1, Vincze 

Melinda 3, Wolf Alexandra 
1 (1), Pádár Margó, Kovács 
Gréta, Bognár Barbara 4, Tóth 
Tímea 4 (1)
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 6/5, ill. 7/3
Kiállítások: 8, ill. 10 perc

A bronzcsata  második  fel
vonását  az  érdi  Batthyány 
Tornacsarnokban  rendezték 
május  8án  18  órától  –  lapzár
tánk után.
  Szarka András

Szekeres Klára nem csak védekezés
ben nyújtott kiválót, támadásban 
sem tudták megfékezni

Bognár Barbara szerezte a legszebb gólt a találkozón – a kapunak háttal állva, svédcsavarral járt túl a siófoki 
kapus eszén

Kovács Annával nem nagyon tudtak mit kezdeni a siófoki védõk – a balke
zes átlövõ kilenc gólig meg sem állt

sport

Meglepetéssel készültek a nagy sikerrel nemrég bemuta
tott  Veled,  Uram!  címû  rockopera  szereplõi  az  egyik 
szerzõ, Szörényi Levente születésnapja alkalmából. Az 
elõadás után, a zenés tapsrend végén Vágó Bernadett és 
Janza  Kata  egy  pillanatra  eltûnt,  majd  az  ünnepelttel 
együtt érkeztek vissza a színpadra. Ezután felcsendült az 
1968as Amikor én még kissrác voltam címû Illéssláger, 
amelyet  a  darabban  szereplõ  szólisták  énekeltek  el 
Szörényi Leventének. A produkciót álló vastapssal kísérte 
a közönség. Ezzel azonban még nem ért véget a meglepe
tések sora, mert megjelent a színpadon Kerényi Miklós 
Gábor  KERO®, az Operettszínház fõigazgatója, aki betol
ta a Szent koronát és jogart formáló tortát. Utána színpad
ra érkezett Szörényi Levente fia, Szörényi Örs, valamint 
unokája, Szörényi Szellõ, aki egy virágcsokorral köszön
tötte nagypapáját. A Somogyi Szilárd rendezésében nagy 
sikerrel játszott, látványos elõadás, mely tulajdonképpen 
az István, a király folytatása, az évadban még hat alkalom
mal tekinthetõ meg a Thália Színházban.  ▲

Koronát és jogart formázó 
tortát kapott Szörényi Levente

Kerényi Miklós Gábor köszöntötte Szörényi Leventét


