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Az utóbbi évek egyik női kézi-
labda sikercsapata és egy hason-
ló eredményekre vágyó feltö-
rekvő együttes párbaja. A 11. 
forduló előrehozott mérkőzé-
sén kellett eldőlnie, hogy az új 
szezonnak az előzőhöz képest 
talán leginkább felforgatott és 
megfogyatkozott kerettel neki-
vágó csapata, a Debrecen kitûnő 
helyezése nem csak a véletlen és 
a jó sorsolás mûve. Másik oldal-
ról nézve mindez teljesen igaz 
volt az Érdre is, amely egyelőre 
nem talált rá a győzelem ösvé-
nyére, bár folyamatosan csak 
kevés választja el tőle. A hasonló 
képességû együttesek elleni ide-
genbeli bravúrpont sehogy sem 
akart összejönni, és most ebbe 
a nem túl szerencsés sorozatba 
illesztették a hajdúságiak elleni 
meccset. A Vác már bebizonyí-
totta, be lehet venni a Hódos 
Imre Rendezvénycsarnokot, erre 
készültek Szabó Edina tanítvá-
nyai is, habár az elmúlt év itteni 
emléke igencsak fájó. Tavaly 39-
27-es vereséget szenvedtek el 
a cívisvárosban az érdiek, per-
sze azóta jelentősen átalakultak 
az erőviszonyok. Válogatottak 
sora távozott, közülük Bognár 
Barbara éppen az ÉTV-Érdi 
VSE egyik erőssége lett. Az üre-

sen maradt posztokat főleg a 
kimeríthetetlen debreceni után-
pótlásból pótolta Köstner Vilmos 
és pár nevesebb érkezővel kiegé-
szítve igen fiatal csapatot alkot 
most a DVSC. Az érdi rendezésû 
felkészülési tornán már meg-
mérkőztek egymással a felek és 
akkor a kevésbé összeszokott 
hazaiakat megadásra késztette a 
Debrecen. Az Érdnek már csak 
azért is nagyon iparkodnia kel-
lett, hogy hátránya ne nőjön 
tovább, és elmozdulhasson 
végre a kilencedik helyről. 

A hétköznap rányomta a 
bélyegét a nézőszámra, mind-
össze félig telt meg a csarnok. 
Az ellenfélként visszatérő 
Bognár Barbarát is nagy taps-
sal köszöntötték, de a gólgyár-
tást éppen ő kezdte meg. Tóth 
Tímea a halványan sikerült 
utóbbi két meccse után az első 
percekben jelezte, nem akar 
többször olyan kevés találattal 
zárni: négy vendéggólból hár-
mat vállalt magára. A gólgazdag 
kezdés mindkét oldalra igaz 
volt, 5-5 után aztán Szûcs 
Gabriella, majd Tóth Tímea sem 
tudta büntetőből megszerezni a 
vezetést. A balkezesek, Tamás 
Krisztina és Kovács Anna sze-
reztek előnyt, a Debrecennek 

kellett futni az eredmény után 
és ez igaz volt a két Vincze 
Melinda által értékesített hetes 
utáni pillanatokra is. Szekeres 
Klára megszerezte tétmeccsen 
első gólját érdi mezben, éppen 
a legjobbkor, kettőre növelve 
az előnyt. Oguntoye Viktóriát 
Janurik Kinga váltotta, ami 
jó változtatásnak bizonyult, 
ezúttal utóbbi halmozta a 
bravúrokat. Az eddigi parázs 
percek csak folytatódtak, ami-
kor Vincze Melinda újra csak 
Triffa Ágnessel állt szemben 
a büntetővonalon, ez termé-
szetesen nem tetszett a hazai 
szurkolóseregnek és Köstner 
Vilmosnak sem, aki reklamálá-
sért sárga lapot kapott. Azt nem 
lehetett állítani, hogy a Loki 
kevesebb büntetőt kapott volna, 
ebben a periódusban tíz gól-
ból csupán négy esett akcióból. 
Egyenlő megoszlásban kapták 
és értékesítették a heteseket az 
együttesek, Hornyák Dóra és 
Léránt Vivien az egyik, míg a 
már említett Vincze Melinda a 
másik oldalon bizonyult precíz 
ítéletvégrehajtónak. Hullámzott 
és fordulatokban gazdag volt a 
találkozó, a debreceni időkérés 
hasznosnak tûnt, a DVSC rá 
tudta erőltetni akaratát ellen-
felére, amiben a nyolc percig 
szinte folyamatosan tartó érdi 
emberhátrány is segítette – 14-
12-es előnye aztán nem tartott 
sokáig. A remeklő Tóth Tímea 
és a csapatkapitány Pádár 
Margó egalizált, majd megint 
jött a bevált recept: Vincze 
Melinda higgadt befejezései hét 
méterről. Bebizonyította, hogy 
akcióból is megy neki, és már 
úgy tûnt, minimális előnyt har-
col ki a félidőre az Érd, sőt, 
kettőre növelhette volna, ám az 
elveszített labdából a szintén 
nagyon gólerős Hornyák Dóra 
időntúli hetessel egyenlített. 
Nem lehetett az első játékrészt 
az eseménytelen jelzővel illetni, 
16 perc kiállítást és 12 hétmé-
terest is hozott, igazi kiélezett, 
parázs csatával és forró lelátói 
hangulattal.

A szünetben kicsit meg-
nyugodtak a kedélyek, Triffa 
Ágnest Király Annamária vál-
totta a hazaiak kapujában. 
A lépéselőny a Debrecennél 
volt, az addig két kiállítás-
sal is sújtott, tehát a piros 
lap árnyékában játszó Szûcs 
Gabriella kezdett magára talál-
ni. A kibontakozás nem tartott 
sokáig, a 40. percben elvesztette 
balátlövőjét a Loki, a megítélt 
hetesből Vincze Melinda elő-
ször hibázott a meccsen, más 
megközelítésből szépen védett 
Triffa Ágnes. A mérleg nyelve 
szinte percenként billegett ide-
oda, hol hazai, hol vendégelőny 
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Siófoki másolat, egy pluszgóllal 
állt a kijelzőn. Kovács Anna 
góljára Hornyák Dóra duplája 
jött. A hajrá közeledtével gyor-
san visszavették a kezdemé-
nyezést az érdi lányok, Bognár 
Barbara és Tóth Tímea révén. 
Kézzel tapintható volt a feszült-
ség, elszánt csata folyt a győ-
zelemért. Az utóbbi meccsek 
forgatókönyve alapján az érdi 
szimpatizánsok aggódhattak, 
ne érkezzen el a már-már szo-
kásos hullámvölgy, de itt még 
nem utalt erre semmi. Szekeres 
Klára és az érdiek legeredmé-
nyesebbje, Tóth Tímea sem 
remegett meg, továbbra is folya-
matos lépéskényszerben tartva 
a piros-fehéreket, akik közül a 
válogatott formában kézilabdá-
zó Hornyák Dóra mindig tar-
togatott választ. A fordulópont 
végül sajnos nem maradt el, 
nem sikerült tartani az előnyt, 
ugyanis Triffa Ágnes a legfon-
tosabb helyzetekben mutatott 
be bravúrokat. Egy kipattanóból 
Szilágyi Ágnes előbb megsze-
rezte, majd Dakos Noémi dup-
lázta a hajdúsági vezetést, és 
amikor kevesebb, mint két perc-
cel a vége előtt támadott a Loki, 
már szinte a zsebében volt a 
győzelem. Köstner Vilmos időt 
kért, Kudor Kitti pedig bevitte 
a végső szúrást. Kovács Anna 
találata már csak arra volt jó, 
hogy ne pontosan másolják le a 
siófoki végeredményt, jelentő-
ségében már nem osztott, nem 
szorzott. 

A zsinórban elszenvedett 
negyedik vereség viszont annál 
inkább számít, egyelőre a meg-
szerzett egy győzelem és két 
pont nagyon rosszul mutat a 
tabellán. A sorsolás szeszélye 
és az időpontváltozások miatt 

valóban nehéz sorozatot telje-
sített az ÉTV-Érdi VSE, de a 
bravúrpontok sokat értek volna. 
Különösen rossz érzés a szinte 
menetrendszerûen ismétlődő 
hullámvölgy miatt szinte min-
dig ugyanúgy, a siker kapujában 
elbukni – a sikeresen megví-
vott szoros végjátékok csakúgy, 
mint a 2010/11-es szezonban, 
ismét hiányoznak. 

Távolról kell megkezdeni a 
felkapaszkodást, de most már 
nincs mese, hazai parketten, 
hazai közönség előtt nem lehet 
hibázni!
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Slakta Petra, Hornyák Dóra 
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Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
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6, Lévay Fruzsina, Szara 
Vukcsevics, Szekeres Klára 
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Hétméteresek: 8/7, ill. 7/5
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A héten két hazai meccs 
vár az Érdre, először októ-
ber 12-én (lapzártánk után) 
a székesfehérvári Alcoa 
FKC-t, majd október 15-én 
az UKSE Szekszárd együt-
tesét fogadják a Batthyány 
Tornacsarnokban, mindkét 
meccs 18 órakor kezdődik.

 Szarka András

Szoros emberfogás a debreceni Szûcs Gabriellától – a szenvedõ alany: 
Vincze Melinda

Tóth Tímea ismét elemében volt: kilenc akciógóllal terhelte meg az ellenfél 
hálóját

sport


