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Az első osztályú női kézilabda-bajnokság 
utolsó előtti fordulójának egyik, komoly 
téttel bíró összecsapását rendezték Érden, 
ahol a hazai csapat a középházban való 
részvételért, a Székesfehérvárról érkező 
Alcoa FKC RightPhone pedig az ötödik hely 
eléréséért lépett parkettre. Az őszi mérkő-
zés, ami Szabó Edina tanítványainak leg-
nagyobb sikerét hozta a bajnokság során 
a Köfém Sportcsarnokban, különösen fájó 
pont a hazai pályán kitûnően, de összes-
ségében kissé hullámzóan teljesítő Fejér 
megyeieknek, akik a március 19-i találko-
zón akarták bizonyítani, csupán kisiklás 
volt a 30-26-os vereségük. A szurkolók 
kívánsága egyértelmû volt: a dunaújvárosi 
kudarc után, a halványuló remény ellenére 
is az utolsó pillanatig küzdjenek a pokoli 
nehéznek ígérkező két hazai mérkőzésen 
a nyolcadik helyért. 

Kisfaludy Anettet még a szokottnál is 
nagyobb taps köszöntötte a játékosok fel-
konferálásánál. A csapat egyik büszkesége 
meghívót kapott Mátéfi Eszter szövetségi 
kapitánytól a március 21. és 23. között, 
Százhalombattán zajló válogatott össze-
tartásra. Ennél jobb pluszmotiváció nem 
is lehet egy ilyen fontos találkozó előtt. 
A keretből ezúttal hiányozni fog a góllövő- 
listát toronymagasan vezető Tóth Tímea.

Nagy iramot hoztak az első percek, 
amibe sok hiba is csúszott mindkét olda-

lon, mégis percenként zörrentek meg a 
hálók. Hamar játékba lendültek a gólvá-
gók, Tóth Tímea és Balog Beáta hazai 
részről, Krisztina Triscsuk és Olha Vascsuk 
a vendégektől kezdtek eredményesen. 
A vezetést magához ragadta az Érd, három-
gólos is volt a különbség, sok találat szüle-
tett labdaszerzések utáni lerohanásokból. 
A fehérváriak azonban fel tudták javítani 
védekezésüket, amire időkéréssel reagált 
Szabó Edina. Nem tört meg az ellenfél 
lendülete, az első játékrész hajrájába érve 
már előnyt harcoltak ki maguknak. Az 
utolsó percekben egy érdi emberhátrány 
ugyan rosszat sejtetett, de ekkor nagyobb 
összpontosítással játszva, tapadni tudtak 
ellenfelükre, így minimális különbség volt 
a felek között az első 30 perc végén.

A második félidőt úgy kezdte az Érd, 
ahogy a hazai szimpatizánsok is csak 
remélték: pár másodperc alatt fordítot-
tak. Változatos és fordulatos volt a küz-
delem, Wolf Alexandra és Tóth Tímea 
góljaikkal a hátukon vitték a csapatot, de 
az előny kiharcolása nem tartott soká-
ig. László Barbara szoros emberfogásra 
lépett ki a falból, minden lépését követ-
ve a korábban tarthatatlannak bizonyuló 
Olha Vascsuknak, de a beállós Horváth 
Bernadett és Vincze Melinda megrázta 
magát, és a játékrész derekán, megnyug-
tatóan tartotta a háromgólos előnyét a 

„Királyok városának” együttese. Ekkor egy 
újabb fordulat következett, megnyitotta a 
hajrát az ÉTV-Érdi VSE, Tóth Tímeát min-
den eszközzel próbálták tartani, többnyire 
sikertelenül. Kezdett forrósodni a levegő a 
csarnokban, a hazai tábor is új erővel buz-
dította kedvenceit. Kisfaludy Anett szoron-
gatott helyzetből lőtt nagyon fontos gólt. 
Mihály Attila, az Alcoa mestere azonnal 
kikérte idejét, hogy rendezze a sorokat, és 
megtörje a lendületbe jövő érdiek eredmé-
nyességét. Az utolsó percek a végletekig 
kiélezett küzdelmet hoztak, Ana Amorim 
gólja már a fehérváriaknak ért vezetést. 
Szabó Edina kikérte idejét, utolsó tartalé-
kaikat mozgósították a hazaiak, Kisfaludy 
Anett ismét egy lehetetlennek tûnő szituá-
ciót oldott meg, három fehérvári szorításá-
ban eredményesen. Kivédekezett fehérvári 
támadás után azonban az utolsó szó jogán 
nem sikerült kiharcolni a győzelmet. Ezzel 
szezonbeli második hazai döntetlenjét 
könyvelhette el az Érd. 

Az eredmény igazságosnak mondha-
tó, hiszen egyik csapat sem tudta azt a 
minimális pluszt hozzáadni a játékhoz, 
ami hiányzott a két pont megszerzéséhez, 
mégis bosszantó, hogy az ilyen szoros 
helyzetekből egyszer sem jött ki igazán jól 
a csapat. Ezek a szituációk azonban olyan 
rutint adhatnak a játékosoknak, amit a 
jövőben kamatoztatni tudnak.

A Veszprém magabiztos, 36-28-as sikert 
aratott a Dunaújváros felett, így bebizto-
sította helyét a középház rájátszásában. 
Az ÉTV-Érdi VSE mindenféle teher nélkül, 
felszabadultan játszhat majd az utolsó 
fordulóban hazai pályán, felkészülve az 
alsóházi küzdelmekre. 

ÉTV-Érdi VSE – Alcoa FKC RightPhone 
32-32 (15-16)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 400 néző
Játékvezetők: Andorka Miklós, Hucker 
Róbert
Versenybíró: Dr. Vattay Gergely
ÉTV-Érdi VSE: Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás Krisztina 2, 
Kovács Anna 1, Ferencz Judit, Balog Beáta 
4, Õri Cecília, Kisfaludy Anett 4, Gyetván 
Krisztina, Burai Edina, Wolf Alexandra 4, 
Pádár Margó 3, László Barbara 1, Kuridza 
Sandra, Tóth Tímea 13
Hétméteresek: 1/0
Kiállítások: 4 perc

Az ifjúságiak találkozóján, ami szintén 
rangadónak számított, az őszihez hasonló 
sikerért küzdöttek a fiatalok, azonban az 
első félidőben összeszedett hátrányt nem 
sikerült eltüntetni. Németh Helga tanítvá-
nyai az utolsó pillanatokig becsülettel küz-
döttek, de a hajrában kitartott a vendégek 
előnye, sikerükkel megelőzték a nyolcadik 
helyre visszacsúszó Érdet a tabellán.

ÉTV-Érdi VSE – Alcoa FKC RightPhone 
27-29 (12-16)

Az alapszakasz utolsó fordulójában 
hajdúsági vendéget fogad majd az ÉTV-
Érdi VSE. A DVSC-Korvex elleni mérkő-
zést március 26-án 18 órától rendezik a 
Batthyány Tornacsarnokban.

 (sz. a.)

A kiesés elől menekülő doro-
gi labdarúgócsapat látogatott 
az Ercsi úti sportpályára a hét 
végén, ahol az élmezőnybe 
igyekvő hazaiak a múlt heti fias-
kót szerették volna feledtetni a 
hûvös idő ellenére is kilátogató 
szurkolókkal. A mérkőzés egy-
perces csendes tiszteletadással 
kezdődött a Japánban történt 
természeti katasztrófa áldozata-
ira emlékezve.

Hazai rohamokkal kezdődött 
a mérkőzés, és nem is kellett 
sokat várni a vezető gól meg-
szerzésére. Igaz, az első gól-
helyzetet Havrán még elhibázta, 
de a 12. percben egy kapu előtti 
szituációban az elé került labdát 
12 méterről a kapuba továbbítot-
ta. 1-0. A gól után is támadásban 
maradt a hazai csapat, fölényét 
azonban csak a gólhelyzetek 
kialakításáig tudta érvényesí-
teni. Előbb Skita Tamás fejelt 
a kapufára, majd Nagy Attila 
fejelte a labdát kecsegtető hely-
zetben a kapu mellé. Fél óra 
elteltével kijött a vendégcsapat 
a hazaiak szorításából, mi több, 
azonnal gólhelyzetet alakított 
ki, de elhibázta a dorogi csa-
tár. Néhány perc múlva, a 30. 
percben ismét bizonytalanko-
dott az érdi védelem, de ekkor 
már a vendégek nem hibáztak, 
és Papes révén megszerezték 
az egyenlítő gólt. Nem az érdi 
hátsó alakzaton múlt, hogy a 
félidőben már nem változott az 
eredmény, így egyenlő állással 
vonultak pihenőre a csapatok.

Heves rohamokkal kezdte a 
második félidőt a dorogi csa-
pat. Az első veszélyes helyze-
tet Szabó még hárította, de a 
49. percben az elmélázó védők 
között Kovács megszerezte a 
vezetést a vendégek számára. 
1–2. Felrémlett a veszélye a múlt 
hetihez hasonló vereségnek, de 
a hazai csapatot nem zavarta 
meg az újabb vendéggól, újult 

erővel indította az újabb és 
újabb támadásait. Az erőfeszíté-
seket már az 56. percben siker 
koronázta. Kovács futott el a bal 
oldalon, beadását Havrán Gábor 
jutatta a kapuba. Felcsillant a 
remény a győztes gól megszer-
zésére is. A széleken vezetett 
hazai rohamok rendre veszélyt 
jelentettek a vendégek kapujá-
ra, de az utolsó pillanatokban 
vagy egy rossz megoldás, vagy a 
vendégkapus akadályozta meg 
az újabb hazai gólt. A vendégek 
sem mondtak le a három pont 
megszerzéséről, így egy jó iramú 
mérkőzést láthattak a nézők. Az 
utolsó gólszerzési lehetőség is a 
hazaiak előtt adódott, de Nagy 
Attila fejesét biztosan hárította 
a vendég kapus.

Érdi VSE – Dorogi FC 2-2 (1-1)
Érd, 100 néző
Vezette: Berényi T.
Érd: Szabó G. – Gróf A. 
(Megyeri R.) – Horváth L., 
Horváth S., Kovács K. -Ország 
P., Nagy A., Flórián Á., 
Cservenka G. – Havrán G., 
Skita T. (Süveges G.)
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Havrán G. 2
Sárga lap: Horváth L., Gróf A.
Jók: Kovács K., Havrán G.

 
A mérkőzés után joggal bosz-

szankodott a hazaiak edzője 
Miskovicz Bálint:

– Az első félidő alapján gólok-
kal kellett volna nyernünk. Amíg 
azonban ilyen gyermeteg gólo-
kat kapunk mérkőzésenként, 
addig hazai pályán sem tudjuk 
begyûjteni a három pontot.

A dorogi edző, Karcagi Pál 
természetesen vidámabb han-
gulatban nyilatkozott:

– Fordulatos mérkőzésen 
kiküzdöttünk egy számunkra 
nagyon fontos pontot egy jó 
csapat otthonában.

 Harmat Jenő

Érdi VSE – Dorogi FC 2-2 (1-1)

Elmaradt a gyõzelem  

Az eredménytelen hazai támadások egyike
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ÉTV-Érdi VSE – Alcoa FKC RightPhone 32-32 (15-16)

Nem volt elég a döntetlen

Kisfaludy Anett jókor dobott szép gólokat


