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Négy nappal a csodálato-
san végződő siófoki túra után 
ünnepre készült az ÉTV-Érdi 
VSE és a város. Jó előjelnek szá-
mított, hogy a csapat a szezon-
ban a Győrön és Ferencvároson 
kívül nem szenvedett vere-
séget hazai pályán, az orosz-
lánbarlanggá váló Batthyány 
Tornacsarnokban. 

Nagy feladat várt Imre 
Vilmosra, ugyanis mentálisan 
kellett újraépítenie csapatát, 
amely hazai pályán elszenve-
dett veresége után megtörtnek 
látszott, míg Szabó Edinának a 
teljes koncentrációt és motivá-
ciót kellett fenntartania. Egyik 
sem volt egyszerû feladat, de 
az „érdi B-közép” támogatását 
maximálisan élvezte a hazai 
csapat, a narancssárgába öltö-
zött drukkerek hanggal és duda-
szóval biztatták kedvenceiket.

A siófoki meccstől eltérően 
kezdődött a találkozó – gól-
esővel. Felváltva potyogtak a 
találatok Szepesi Ivett góljával a 

Siófok vezetett, de aztán máris 
fordított a hazai együttes. Ez 
sem tartott sokáig, Bogdanovics 
Annamária bombája fért be 
éppen csak a léc alá, majd ismét 
az első összecsapáson halvá-
nyabban teljesítő balszélső, 
Szepesi Ivett rezegtette meg a 
hálót. Labdaszerzések utáni 
gyors lerohanásokból könnyû 
gólokat szerzett az Érd, amivel 
ismét előnybe került. Világosan 
kiderült, hogy a Siófok nem az 
áldozati bárány szerepére érke-
zett, rendkívül feltüzelt csapat 
benyomását keltették. Izzott a 
vendégek kispadja, a cserejáté-
kosok a gólokat és a jó megol-
dásokat is hangos tetszésnyil-
vánítással fogadták, és ûzték 
egymást. Természetesen az Érd 
is nagyon elszánt volt, Bognár 
Barbara és Vincze Melinda vette 
hátára a csapatot gólerősségé-
vel. A félidő derekán azonban 
megakadt a jó támadójáték, és 
a védelem sem keményedett fel, 
így a hatpercnyi gólcsend azt 

eredményezte, hogy a Siófok 
lépett meg egy kicsit. Mörtel 
Renáta kíméletlenül lövöldözte 
be a heteseket, és Szepesi Ivettre 
sem találta meg az ellenszert 
sem a védelem, sem Janurik 
Kinga. Párszor a szerencse is 
segítette a vendégeket, például 
Mörtel Renáta kétkapufás gól-
jánál, de alapvetően hiányoztak 
az átlövések, az egyéni villaná-
sok érdi oldalról. Kétségtelen, 
hogy a siófoki védekezés nem 
is hasonlított a négy nappal 
korábbihoz, Ábrahám Szilvia, 
Karoline De Souza, Bloj Teodora 
és Mörtel Renáta által alkotott 
fal megfojtotta az érdi átlövési 
kísérleteket. Kovács Anna bom-
bái így nagyon hiányoztak, és 
nem sikerült közelíteni – beállt 
a hármas különbség. Bosszantó 
volt, hogy a félidő vége előtti 25 
másodperc alatt nem sikerült 
lövéssel zárni a támadást. 

A folytatás továbbra is Mörtel 
Renáta és Szepesi Ivett kiemel-
kedő játékát hozta. Szabó 
Edina kapuscseréje sem segí-
tett, Oguntoye Viktória nem 
tudott labdákat fogni és nem 
látszott, hogyan fordíthatna a 
hazai együttes. Szabó Edina 
játékosai küzdöttek és próbál-
koztak, de akadozott a gépezet. 
A hazai szakvezető az első mecs-
csen nagyon jól bevált húzást 
is bevetette, Pádár Margó beállt 
a védelembe, jobban kellett 
hatástalanítani Mörtel Renátát, 
mint addig. Ekkor előlépett 
Bogdanovics Annamária, ám 
negyed órával a vége előtt 
varázsütésre megváltozott a 
hangulat és a játék képe. Kellett 
ehhez Szvetlana Gridnyeva, 
aki Szepesi Ivett hetesét védte, 
a kapuba visszaálló Janurik 

Hazai pályán ünnepelhetett a Balaton-parti együttes

Fordított a Siófok és bronzérmes
Kinga pedig elkezdte halmoz-
ni a bravúrokat. Bogdanovics 
Annamária ziccert hibázott, az 
Érd utolérte ellenfelét 26-26-nál. 
Bognár Barbara góljai nem apad-
tak ki, ám a hetest még elhibázó 
Szepesi Ivett is újítani tudott. 
Sehogy sem sikerült megsze-
rezni a vezetést. Bogdanovics 
Annamária is javította hibá-
ját, gyors duplája ismét siófo-
ki lépéselőnyt eredményezett. 
Janurik Kinga eladott labdája 
és Szekeres Klára ebből faka-
dó kiállítása három perccel a 
vége előtt nagyon nehéz hely-
zetbe hozta az Érdet, és ebből 
a slamasztikából nem is sikerült 
kimászni. A nagyot küzdő és 
hatalmas formajavuláson áteső 
Siófok megtartotta kétgólos elő-
nyét, és megérdemelten vette 
vissza pályaelőnyét, az akaró, 
de több pontatlansággal játszó 
Érd ellen.

ÉTV-Érdi VSE – Siófok KC-
Galerius Fürdő 30-32 (14-17)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
400 néző
Játékvezetők: Ágnecz Tamás, 
Sipos Ottó
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina, Kovács Anna 3, 
Oláh Nóra, Szara Vukcsevics 
5, Balog Beáta, Szekeres Klára 
3, Kisfaludy Anett 1, Vincze 
Melinda 4, Wolf Alexandra 3 
(3), Pádár Margó 2, Bognár 
Barbara 7, Tóth Tímea 2
Vezetőedző: Szabó Edina
Siófok: Herr Orsolya, 
Lajtos Nóra, Szepesi Ivett 
8 (1), Takács Dóra, Kiss 
Olívia, Ábrahám Szilvia 3, 
Bogdanovics Annamária 5, 
Bódi Bernadett 3, Szalai Babett 
4, Mikó Gréta, Németh Csilla, 
Herr Anita, Bloj Teodora, 
Mörtel Renáta 9 (5), Karoline 
De Souza
Vezetőedző: Imre Vilmos
Hétméteresek: 3/3, ill. 7/6
Kiállítások: 8, ill. 8 perc

„Siófokra megyünk, bron-
zot nyerünk!” – szólt az „érdi 
B-közép” rigmusa. Biztos, szí-
vesen eltekintettek volna egy 
újabb mérkőzéstől a csapat és 
a szurkolók egyaránt, ám a 30-
23-as győzelem megmutatta, 
hogyan lehet sikert elérni az 
érdihez hasonlóan apró csar-
nokban, amely zsúfolásig meg-
telt. Szabó Edinára várt most 

a nehezebb feladat, csakúgy, 
mint az előző meccs előtt kol-
légájára, Imre Vilmosra – lelki-
leg kellett rendbe rakni az érdi 
lányokat. 

A találkozó kezdete a védel-
mekről szólt, a siófoki fal villo-
gott és csak három perc eltelté-
vel engedett gólt az érdieknek. 
Mörtel Renátát és Bogdanovics 
Annamáriát nem tudták tartani 
a látogatók, valamint kihagyott 
büntetőkkel saját maguk alatt 
is vágták a fát. A kemény kézi-
labda miatt sokszor volt érdi 
emberhátrány, emiatt három 
góllal ugrott meg a Balaton- 
parti alakulat, de a hullámzó 
játék miatt visszazárkózott a 
vendégcsapat. Aztán ismét a 
Siófok percei következtek, a 
„cápalányok” pont a félidő előtt 
kapcsoltak megint magasabb 
fokozatba. 

A három-négy gólos hazai 
előny állandósult, nem sikerült 
kivédekezni a vendéglátók táma-
dásait, és rohamosan fogyott az 
idő. Hasonló forgatókönyv alap-
ján játszottak, mint Érden, és 

az semmiképpen nem volt jó 
a vendégek szemszögéből. Ám 
ismét jött egy fordulópont és 
egy siófoki hullámvölgy, 22-17-
ről 24-23-ra zárkózott fel az Érd, 
de egyenlíteni nem sikerült. 
Mörtel Renáta kisebb túlzással 
egyedül cipelte vállán a csapa-
tát, a hajrában minden gólja 
hatványozottan volt fontos. Az 
ellenfél folyamatos üldözése 
miatt egyre több hiba csúszott 
a játékba a kapkodás miatt, és 
ez megpecsételte az érdi lányok 
sorsát. Az apró előnyt a végéig 
megőrizték, így megnyerték a 
női NB I bronzérmét, míg az 
Érdnek a 4. hely jutott. 

Második idényében tehát 
kivívta a nemzetközi kupaindu-
lást az ÉTV-Érdi VSE, az EHF-
kupában debütálhatnak jövő-
re a külföldi színtéren. Ugyan 
a végén keserédesen zárult a 
bajnokság, mégis felejthetetlen 
marad a szezon. 

Mit lehet még mondani? Már 
most várjuk a folytatást!

Siófok KC-Galerius Fürdő 
– ÉTV-Érdi VSE  30-28 (15-12)
Siófok, Beszédes 
József Általános Iskola 
Tornacsarnoka, 550 néző
Játékvezetők: Horváth Péter, 
Marton Balázs
Siófok: Laczkó Roxána, Herr 
Orsolya, Lajtos Nóra, Szepesi 
Ivett 6 (4), Takács Dóra, Kiss 
Olívia, Ábrahám Szilvia 4, 
Bogdanovics Annamária 5 (1), 
Bódi Bernadett 1, Szalai Babett 
3, Mikó Gréta, Németh Csilla, 
Herr Anita, Bloj Teodora, 
Mörtel Renáta 11 (2), Karoline 
De Souza
Vezetőedző: Imre Vilmos
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina, Kovács Anna 5, 
Szara Vukcsevics 2, Balog 
Beáta, Szekeres Klára, 
Kisfaludy Anett, Vincze 
Melinda 3, Wolf Alexandra, 
Pádár Margó 1, Bognár Barbara 
8, Tóth Tímea 9 (5)
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 9/7, ill. 8/5
Kiállítások: 10, ill. 10 perc

 Szarka András

Nem volt könnyû dolguk az érdi támadóknak a szigorú siófoki védelemmel 
szemben

Szara Vukcsevics a kemény védekezés mellett gólokkal is „bejelentkezett”

A szurkolók lelkesedése ezúttal is töretlen volt


