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Három döntő jelentőségû mér-
kőzés maradt hátra az alapsza-
kaszból a mezőny számára. 
A középmezőny az utóbbi for-
dulók eredményeinek köszön-
hetően nagyon összerázódott, 
öt együttes fut versenyt az 5–8. 
helyért folyó rájátszásért, ami-
ben egyelőre hajszállal, de az 
ÉTV-Érdi VSE állt legrosszab-
bul. Ezt javítandó a pontszer-
zés szándékával érkeztek a 
Dunaújvárosi Regale Klíma 
otthonába Szabó Edina tanítvá-
nyai. Az őszi fordulóban nem 
sikerült a bravúr, a Bajnokok 
Ligája-győztesekkel felálló 
ellenfél a vártnál könnyebb 
győzelmet aratott Érden 22-28 
arányban. A visszavágás alkal-
ma a 20. fordulóban március 4-
én jött el. A Fejér megyei együt-
tes februárban nyeretlen maradt 
a bajnoki küzdelmekben, és a 
kupából is kiesett, ami jelen-
tős részben a sorsolásnak volt 
köszönhető, de így esetleges 
vereségével már nem előre az 5. 
pozíció irányába, hanem inkább 
hátrafelé kellett volna pislog-
niuk. Ennek ellenére nem lehe-
tett lebecsülni a gárdát, hiszen 
Kiss Szilárd személyében az 

egyik legsikeresebb honi szak-
ember ül a kispadon, a pályán 
pedig Ferling Bernadett ismét 
válogatott formába lendült, 
amire Matéfi Eszter szövetségi 
kapitány is felfigyelt. Mellette 
olyan világklasszisok szerepel-
nek, mint Radulovics Bojana, 
Balogh Beatrix és Nagy Ivett, 
akiknek neve komoly tisztele-
tet ébreszthet az ellenfelekben, 
kézilabdát szerető emberekben 
egyaránt. Az előjelek tehát min-
denképpen nyílt, megtippelhe-
tetlen, háromesélyes meccset 
sejttettek. A mérkőzésre a nem 
túl nagy távolság miatt sok érdi 
szurkoló kísérte el kedvenceit. 
A lelátón Mátéfi Eszter is helyet 
foglalt.

A találkozó kezdeti perceiben 
felváltva ragadták magukhoz a 
vezetést a csapatok, de egy gól-
nál többre nem hízott a különb-
ség. Nagyon kiegyenlített játék 
folyt a pályán, huzamosabb 
ideig egyik csapat sem tudott 
a másik fölé kerekedni, egy-egy 
kiállításnak vagy gyors leroha-
násnak köszönhetően változott 
az eredmény. Érezhető volt, 
hogy a hazai közönség talán 
könnyebb találkozóra számí-
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Elszalasztott lehetõség
tott, az érdi szurkolók hangja 
elnyomta a hazai drukkerekét. 
Szinte megdermedt a levegő, 
amikor egy ártalmatlan szituá-
cióban a Dunaújváros egyik 
vezére, Radulovics Bojana fáj-
dalmasan kapott a combjához, 
és súlyosnak tûnő sérülést 
szenvedett. Egyik kulcsembe-
rének elvesztése után láthatóan 
megzavarodtak a fekete mezben 
játszó házigazdák, támadásaik-
ban nem volt annyi lendület 
és ötlet a félidő finiséhez érve. 
Szabó Edina időkérése után 
elképesztő hét percet produkált 
az ÉTV-Érdi VSE, Kovács Anna, 
aki hetek óta káprázatos formá-
ban játszik, a legfontosabb hely-
zetekben szépségdíjas találato-
kat szerzett, Oguntoye Viktória 
pedig megbabonázta a támadó-
kat, szövetséget kötött a kapu-
fával is, szinte teljesen lehúzta 
a rolót, az utolsó másodpercek-
ben fontos helyzetben ziccert 
fogott. Ez azt eredményezte, 
hogy a remekül játszó és küzdő 
vendégek 15-12-es eredménnyel 
mehettek pihenni.

A második játékrészben úgy 
folytatódott a játék, ahogy az 
elsőben abbamaradt, tartotta 
előnyét a narancssárga mezes 
Érd, loholt az eredmény után a 
Dunaújváros, elsősorban Balogh 
Beatrix góljaival. Oguntoye 
Viktória továbbra is remek 
védéseket produkált, büntetőt 
is fogott, míg a másik oldalon 
Víg Vivient Pisák Renáta vál-
totta. Az újonnan beállt hálóőr 
hárított egy hetest, a mérkőzé-
sen először lehetett volna négy 
gól az érdi előny. Védekezésben 
megbontották a falat Kiss 
Szilárd tanítványai, rendkívül 

keményen védekeztek, már a 
szaggatott vonalon kívül meg-
állították és elfojtották az érdi 
támadásokat. Ûzték, hajtották 
egymást a hazaiak, felforróso-
dott a hangulat a rideg csar-
nokban, a hazai fanatikusok 
hangja az ébredő esélyek láttán 
visszatért. Láthatóan megzava-
rodott az Érd, alig jutottak el 
lövésekig, a kiszorított helyze-
tekből való próbálkozásoknak 
pedig Pisák Renáta állta útját. 
A labdaszerzéseket a kiválóan 
kézilabdázó Nagy Ivett lefordu-
lásokból szerzett gyors gólokkal 
büntette meg, az utolsó tíz perc-
ben pedig hosszú idő után ismét 
a Dunaújvárosnál volt az előny. 
A mérkőzés koreográfiája a 
székesfehérvárihoz hasonlított, 
amikor a magabiztosnak tûnő 
előny elherdálása után újítani 
tudtak az érdiek, de ez most 
máshogy alakult. Hatalmas 
küzdelem folyt a pályán, a 
vendégek sokkal nehezeb-
ben szerezték góljaikat, és 
már ők futottak az eredmény 
után. Kétgólos hazai vezetés-
nél Szabó Edina időt kért, de 
a ragyogó védelem ellen nem 
volt ellenszer, a hajó elúszni 
látszott. Tamás Krisztina beta-
lált, ekkor ugyan még felcsillant 
egy apró reménysugár, a vég-
játékban azonban a kapkodás 
már hibákat szült, és így Jókai 
Anna és Sári Barbara megadta a 
kegyelemdöfést, egyben beállí-
tották a végeredményt is.

Óriási esélyt hagyott kihasz-
nálatlanul az ÉTV-Érdi VSE, 
és veszítette el ezt a mérkő-
zést már-már nyert helyzetből. 
A Dunaújvárosi Regale Klíma 
második félidei küzdőszel-

lemének, állhatatos, kiváló 
játékának és kőkemény véde-
kezésének köszönhetően nőtt 
ellenfele fölé, és megérdemel-
ten nyert. Az érdiek az utolsó 
utáni esélyüket a rájátszásra 
már csak akkor ragadhatják 
meg, ha az utolsó két játék-
napon begyûjtik a maximális 
négy pontot, míg a Veszprém 
már csak egyet szerez.

Dunaújvárosi Regale Klíma–
ÉTV-Érdi VSE 29-26 (12-15)
Dunaújváros, Városi 
Sportcsarnok, 700 néző
Játékvezetők: Hargitai I. Gábor, 
Markó Gábor
Versenybíró: Éliás Gábor
ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, 
Schneck Réka, Oguntoye 
Viktória, Tamás Krisztina 2, 
Kovács Anna 8, Ferencz Judit, 
Balog Beáta, Õri Cecília 1, 
Kisfaludy Anett 2, Gyetván 
Krisztina 1, Burai Edina, Wolf 
Alexandra 3 (1), Pádár Margó, 
László Barbara, Kuridza 
Sandra 1, Tóth Tímea 8 (3)

Hétméteresek: 5/4
Kiállítások: 8 perc

Az ifjúságiak bajnoki küz-
delmeiben, az azonos pont-
számmal rendelkező csapatok 
mérkőzésén, betegségéből 
visszatérhetett az érdi csapatba 
Oláh Nóra, aki ezt 10 góllal tette 
emlékezetessé. Németh Helga 
tanítványai négygólos előnyt 
vesztettek el, a hajrában pedig 
a házigazdák is a maguk javára 
fordíthatták volna a meccset, a 
végén így igazságos pontosz-
tozkodás született. A fiatalok 
ezzel a 7. helyre léptek előre a 
táblázaton.

Dunaújvárosi Regale Klíma–
ÉTV-Érdi VSE 26-26 (14-14)

A következő fordulóban az 
ÉTV-Érdi VSE az idegenben már 
legyőzött Alcoa FKC RightPhone 
csapatát fogadja a Batthyány 
Tornacsarnokban. A mérkőzést 
március 19-én 18 órától rende-
zik. Sz. A.

A határozott dunaújvárosi védõk Tóth Tímeát se kímélték

Várják  
az  

elsõsöket
A Teleki Sámuel Általános Iskolában 
(Érd, Törökbálinti út 1.) az óvodából 
az iskolába történő átmenet meg-
könnyítése céljából 2011. március 
21., 28., április 4., 11-én (hét-
főnként) du. 15–16 óra között 
játékos foglalkozásokat szervezünk 
a leendő elsőseink számára. 

Szeretettel várunk minden  
érdeklődőt.

 Varga Jánosné igazgató


