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A hosszú,  nehéz  menetelés 
utolsó  állomásaként  Székesfe
hérvárra,  az  Alcoa  FKC  Right
Phone  otthonába,  a  Köfém 
Sportcsarnokba látogatott Erzsé
bet  napján  az  ÉTVÉrdi  VSE. 
A lányok  az  előző  fordulóban 
legnagyobb gólkülönbségû vere
ségüket  szenvedték  el  a  baj
nokságban  és  azért  igyekeztek, 
hogy elfeledtessék szurkolóikkal 
a  hajdúsági  emlékeket,  illetve 
szép  búcsúban  reménykedtek  a 
2010es esztendőtől. 
A mérkőzés  elején  szigorúan 

védekeztek  a  felek,  a  6.  perc
re  22  gólt  jegyeztek  csapatok. 
Oguntoye Viktória  remekül  és 
kiegyensúlyozottan védett, ennek 
köszönhetően  a  narancssárga 
mezben  játszó  érdiek  maguk

Alcoa FKC RightPhone–ÉTV-Érdi VSE  26-30 (10-15)

Székesfehérváron korona került az idei évre
hoz ragadták a kezdeményezést 
és  34  gólos  előnyt  szereztek, 
amit  magabiztosan  tartottak  is. 
A félidő derekán játékra jelentke
zett Janurik Kinga, aki az addig 
nagyszerûen  védő  Oguntoye 
Viktória helyére állt be és a hazai 
szurkolók  legnagyobb bánatára, 
a  legkisebb mértékben  sem  lát
szott  meg  rajta  a  sérülés miatti 
meccshiány,  parádésan  szállt 
be  a meccsbe. Ezúttal  a  váloga
tott  balszélső,  Vincze Melinda 
sem  tudta  produkálni  gólerős 
játékát,  próbálkozásait  kevés 
kivételtől  eltekintve  hárították 
az  érdi  hálóőrök.  Támadásban 
pedig csillogott a csapat: Kovács 
Anna  és  Wolf Alexandra  révén 
látványos  átlövésekből  és  szél
ről  szerzett  találatokkal  folya
matosan nyomás alatt  tartotta  a 
fehérváriakat. Emberhátrányban 
is  gólokkal  fejezte  be  támadá
sait  az  ÉTVÉrdi  VSE,  az  előny 
már hatgólosra is hízott, a félidő 
végül 1510es vezetéssel zárult. 
A második játékrész elején az 

Alcoa  gyorsította  a  támadások 
befejezéseit, kemény védekezés
sel  és  blokkolásokkal  bizony
talanította  el  az  átlövőket,és  a 
41.  percre  egygólosra  olvadt  a 
magabiztosnak hitt előny. Szabó 
Edina  azonnal  időt  kért,  ami 
átmenetileg  megnyugtatta  az 
érdi  lányokat.  Kisfaludy Anett 
vezetésével  újabb  erőtartalé
kát mozgósította  a  nagy  szívvel 
küzdő  ÉTVÉrdi  VSE:  2422nél 
újra  csak  az  ellenfél  hátát  néz
hették  a  világoskékben  játszó 
hazaiak. Oguntoye Viktória védte 
Kristina Triscsuk  büntetőjét, 
amivel végleg leszámolt a fehér
vári  reményekkel. A pontot  az  i 
betûre Wolf Alexandra varázsla
tos cunder gólja tette fel, a végig 
csupa  szív  érdi  együttes  pedig 

boldogan ünnepelhette 3026os 
győzelmét, a helyszínen szurko
ló érdi drukkerekkel közösen.
Túlzás  nélkül  állítható,  hogy 

eddigi  legszebb  eredményüket 
érték el az érdi hölgyek. Fontos 
megemlíteni még, hogy a  fehér
vári  vezetőedző  nyilatkozatával 
ellentétben,  a  bírók  nem  befo
lyásolták  döntően  a  mérkőzés 
végkimenetelét.  Az  ilyen  össze
csapásokból  rengeteget  tanulva 
és a fényes sikert alapként kezel
ve, gyönyörû 2011es év elé néz
hetnek az érdi kézilabdabarátok 
és fanatikusok.
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Székesfehérvár, Köfém 
Sportcsarnok, 800 néző
Vezette: Medve Róbert, Nagy 
László
Versenybíró: Birta Sándor
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó, 
Oguntoye Viktória, Janurik 
Kinga, Tamás Krisztina 3, 
Kovács Anna 6, Németh Helga, 
Ferencz Judit 1, Balog Beáta 

3, Õri Cecília, Kisfaludy Anett 
5, Gyetván Krisztina 1, Burai 
Edina 1, Wolf Alexandra 8 (2), 
Pádár Margó 2, László Barbara, 
Kuridza Sandra. 
Edző: Szabó Edina
Kiállítások: 10 perc
Hétméteresek: 3/2

A fiatalok  találkozóján  a  fel
nőttekhez  hasonlóan  bravúros 
győzelmet  arattak  az  érdiek. 
Oláh Nóra, Ambrus Noémi  és 
Hantos Dorina rendkívül gólerős 
játékának köszönhetően a végig 
izgalmas mérkőzésen  hozták  el 
a két pontot Székesfehérvárról.
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Az  Európabajnokság  miatt 
hosszabb  szünet  következik 
a  bajnokságban.  Az  ÉTVÉrdi 
VSE legközelebb  előreláthatólag 
január 5én a Magyar Kupában a 
Győri  Audi  ETO  KCval  találko
zik, hazai pályán.
  Szarka András

Az  utóbbi  fordulókban  jól  sze
replő és ezzel az ötödik helyen 
álló  pasaréti  csapatot  fogadta 
az  öt  forduló  óta  nyeretlen  és 
ezalatt  mindössze  két  pontot 
szerző hazai gárda. Ennek elle
nére  mindenki  bizakodó  volt 
a  mérkőzés  előtt,  hogy  végre 
megszakad  a  hosszú  hetek  óta 
tartó gólínség és  a  csapat meg
szerzi a rég áhított győzelmet.
Nagy rohamokkal kezdett az 

érdi csapat. Öt percen belül két 
szöglet és egy kapufa jelezte a 
fölényét,  míg  a  hetedik  perc
ben  az  első  nagy  gólhelyzetet 
Cservenka hagyta ki, aki senki
től sem zavartatva 10 méterről 
a kapu  fölé  lőtte a  labdát. Egy 
perccel  később  Csorba  hibá
zott gólhelyzetben. A kimaradt 
lehetőségek  nem  szegték  a 
kedvét  a  hazai  játékosoknak, 
továbbra is kezükben tartották 
a  játék  irányítását,de  a  kínál
kozó  lehetőséget  sorra  elpus
kázták.  A játék  képére  jellem
ző,  hogy  a  vendégek  a  félidő 
utolsó percében  lőttek  először 
kapura.
A második  félidőben  kitáma

dott  a  pasaréti  csapat,  gondol
ván,  hogy  egy  gól  megszerzé
sével  akár  a  három  pontot  is 
bezsebelhetik.  Húsz  perc  után 
adódott az első és egyben utol
só  lehetőségük,  de  az  érdiek 
szerencséjére  a  vendégtámadó 
hibázott.  Ezután  ismét  az  érdi 
csapat  került  fölénybe  és  dol
gozta ki a nagyobbnál nagyobb 
gólhelyzeteket,  de  Huber, 
Csorba  majd  Drozdik  nem  élt 
a  felkínált  lehetőséggel.  Nem 
sokkal a  félidő vége előtt  ismét 
Cservenka  előtt  nyílt  lehetőség 
gólszerzésre,  aki  sokadik  hely
zetét hibázza el. 
A kilencven percből hetvenet 

végigtámadó és számos gólhely
zetet  kialakító  hazai  csapatnak 
az  erőfeszítései  ellenére  nem 
sikerült  a  három pontot  otthon 
tartania.  A küzdeniakarást  és 
az  igyekezetet,  de  még  a  játé
kot  sem  érheti  kritika,  de  az  a 
fránya  labda  csak  nem  akar  az 
ellenfél kapujába kerülni. 

Érdi VSE - Pénzügyőr SE  0-0
Érd, 200 néző
Vezette: Horváth T.
Érd: Szabó G. – Szauter I., 
Horváth S., Horváth L., Herczog 
Gy. – Huber B., Megyeri R. 
(Zsigmond L.), Flórián Á. 
(Drozdik D.), Gróf A. – Csorba 
P., Cservenka G.
Edző: Miskovicz Bálint
Sárga lap: Gróf A., Horváth S., 
Horváth L.
 

Miskovicz Bálint  a  hazaiak 
edzője értetlenül állt a történtek 
előtt:
–  Sajnos  elhagytuk  a  góllövő 

cipőnket.  Ez  már  a  negyedik 
mérkőzés amikor gólképtelen a 
csapat. Egyszerûen nem tudom 
mit kellene csinálni,hogy ezeket 
a 100%os helyzeteket értékesít
sük. Nagyon el vagyok kesered
ve. Még van egy mérkőzésünk, 
ahol mindent el kell követnünk 
a győzelemért.
A vendégek  edzője  Vattai 

Attila  elégedettebben  nyilatko
zott:
– A mai mérkőzésen nem volt 

több  a  csapatban.  Harcosan 
őriztük az egy pontot. Sok sikert 
kívánok  a  többre  hivatott  Érd 
csapatának.
Az utolsó fordulóban novem

ber 27én szombaton egy órakor 
Százhalombattán lép pályára az 
érdi csapat.
  Harmat Jenő

Érdi VSE–Pénzügyõr SE  0-0

Kimaradt ziccerek

Kisfaludy Anett egyik lendületes betörése


