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Vannak olyan helyek, ahol a 
gyengülő játékoskeret ellené‑
re a hagyományok és a hely 
szelleme miatt nagyon nehéz 
nyerni. Dunaújváros az egyik 
ilyen hely. Tavaly már hasonlót 
megtapasztalhattak az érdiek, 
amikor a győzelemhez nagyon 
közel álltak, végül azonban a 
kis plusz a 2000‑es évek elején 
még kiemelkedő alakulatnak 
számító „Kohász” felé billent. 
Az idei szezonban már ismét 
jelentősen megváltozott erővi‑
szonyok mellett találkozott egy‑
mással a két együttes, a megerő‑
södő Érd a több húzóemberét is 
elvesztő Dunaújváros sok nagy 
csatát látott csarnokába láto‑
gatott. Az aktuális ellenfélnek 
addig nem sikerült örömet sze‑
rezni az újvárosi közönségnek. 
Az alsóházat, ahol tanyáznak, 
éppen két hazai győzelemmel 
sikerült elhagynia az ÉTV‑Érdi 
VSE‑nek. Szabó Edina tanítvá‑
nyai jó hangulatban, önbiza‑
lomtól duzzadva készülhettek 
az újabb egységek megszerzé‑
sére, három játékos – Kovács 
Anna, Szekeres Klára, Vincze 
Melinda – pedig további pozitív 
élményeket gyûjthetett a váloga‑
tottnál. A norvég Karl Erik Böhn 
vezette nemzeti csapat ismét a 
siker ösvényén jár, nagy lépést 
tett a 2012‑es Európa‑bajnokság 
felé, aminek az érdi kerettagok 
is tevékeny részesei lehetnek. 

Janurik Kinga és Wolf 
Alexandra bemutatás előtti már‑
már rituális összekapaszkodása 
úgy néz ki, jó hatással van a 
játékra és a sikerességre is, ezt a 
szokást semmiképpen sem sza‑
bad elhagyni – de ne szaladjunk 
ennyire előre. Kisfaludy Anett 
a beálló pozíciójából kiharcolt 
góljával adta meg az alaphan‑
got, a következő ziccert Vincze 

Melinda kihasználatlanul hagy‑
ta, ám a válogatott balszélső, aki 
visszatért egykori nagy sikerei 
színhelyére, pár perccel később 
már sikerrel járt, ahogy Tóth 
Tímea is – bár utóbbiról akkor 
még nem tudtuk, hogy ezzel 
el is lőtte összes puskaporát. 
Emberhátrányban is eredmé‑
nyes támadójátékot produkál‑
tak a vendégek és máris 6‑2 volt 
az állás. Janurik Kinga védései 
ismét élményszámba mentek, 
nem lenne nagy meglepetés a 
közeljövőben egy újabb érdi 
válogatott kerettag, teljesít‑
ménye hetek óta kiemelkedő, 
ebben a periódusban is csak 
Ferling Bernadett tudott néha 
túljárni az eszén. A hazaiak 
edzője, Gulyás István már a 
játékrész derekán kikérte idejét, 
de a magabiztos előnnyel veze‑
tő érdiek lendülete nem tört 
meg. Nagyon leegyszerûsítve a 
15. percben így állt a találkozó: 
Ferling Bernadett – ÉTV‑Érdi 
VSE 5‑9. Az iram ugyan nem 
verdeste az eget, de láthatóan 
gyorsabb játékra volt képes az 
Érd, 11‑6‑nál azonban valami 
megtört. Rendkívül szaggatottá 
vált a játék, sok volt a törlés, 
ápolás, nem volt ritmusa a talál‑
kozónak. Ez nem volt ínyére a 
zöld‑feketéknek, az előny elkez‑
dett szépen lassan apadni, a ven‑
déglátók hálója előtt Víg Vivien 
is belelendült, míg az érdi védő‑
falban Kisfaludy Anett máso‑
dik büntetését is begyûjtötte. 
Az emberelőnyben alkalma‑
zott két beállós szisztéma már 
nem először maradt sikertelen, 
sőt, a különbség csak csökkent 
tovább. Ferling Bernadett mellé 
kezdett felnőni Erdősi Ildikó, 
míg az érdiek kátyúba ragadt 
szekerét Wolf Alexandra pró‑
bálta meg kirángatni, jobbá‑

ra büntetőkkel, illetve Tamás 
Krisztina volt pontos a szélről. 
Sejthető volt, hogy a második 
félidő ezek után nem lesz séta‑
galopp, a dunaújvárosiak harci 
kedvét tüzelte a dudaszó előtt 
másodpercekkel megjátszott 
sikeres kínai figura – Ferling 
Bernadett passzát Erdősi Ildikó 
a felhők fölül húzta a hálóba.

Amint megkezdődött a 
második harminc perc, rög‑
tön sikerült egyenlítenie is a 
Dunaújvárosnak. Ez mindössze 
pár pillanatig tartott, szussza‑
násnyi előnyt Bognár Barbara 
és Tamás Krisztina góljai jelen‑
tettek, ám hamar elolvadt a két 
találat. Janurik Kinga védése 
már a vendéglátók előnyét aka‑
dályozta meg, így a minimális 
vezetés mindig az Érdnél volt. 
Piócaként tapadt a Dunaújváros, 
folyamatosan egalizálták az 
állást. Kisfaludy Anett harma‑
dik büntetése ismét piros lapot 
ért, ahogy az Alcoa FKC ellen 
is. Akkor drámai végjátékban 
kiküzdött egygólos siker lett a 
vége és bár ez a meccs előze‑
tesen könnyebbnek tûnt, már 
mindenki aláírta volna a hasonló 
végkimenetelt. Természetesen 
kivéve a hazaiakat, akik érezték 
a lehetőséget, mindenképpen 
első hazai pontjaikat akarták 
megszerezni. A kapusok hal‑
mozták a bravúrokat, 21‑21‑nél 
az egyenlő állásról percekig nem 
sikerült elmozdulni. A második 
játékrészben kiválóan játszó 
Bognár Barbara végül egy zse‑
niális egyéni villanással mozdí‑
totta el a csapatot a holtpont‑
ról, Wolf Alexandra és Szara 
Vukcsevics pedig követték a jó 
példát. A Dunaújváros viszont 
átlépte árnyékát, a találkozón 
először, 26‑25‑nél megszerez‑
ték a vezetést. Az idő eközben 

Dunaújvárosi Regale Klíma – ÉTV-Érdi VSE  26-27 (14-15)

Megtanultak nyerni – a labdaszerzés két pontot ért
vészesen fogyott, a szoros vég‑
játék kapkodást szült. A Ferling 
Bernadett kiállítása utáni 
emberelőny sem tartott sokáig, 
Szara Vukcsevics is kiszállt két 
percre. Wolf Alexandra labdát 
szerzett, lerohanásból egyen‑
lített, ugyanezt már Vincze 
Melinda nem tudta lemásolni. 
Kevesebb, mint két minutum 
volt hátra, amikor az edzők is 
megkeverték kártyáikat, de a 
kihasználatlanul maradt lehető‑
ségek után úgy tûnt, az utolsó 
támadást a Dunaújváros vezet‑
heti. A csattanót azonban Wolf 
Alexandra tartogatta, lefülelt egy 
hosszú átadást, egyedül lépett 
ki és a legfontosabb helyzetben 
sem hibázott. A maradék 3‑4 
másodperc lepergett és ismét 
egy kupacban ünnepelhetett az 
ÉTV‑Érdi VSE. 

A játék képének és a roppant 
szoros végjátéknak köszönhe‑
tően talán a döntetlent megér‑
demelte volna a Dunaújváros, 
de nyerni tudni nagy erény, 
és az Alcoa ellen kivívott siker 
remélhetően végre el is hiteti a 
lányokkal, hogy ez bennük is 
megvan. Az előzetes esélylatol‑
gatások során jósoltnál szoro‑
sabb meccsen annak ellenére is 
diadalmaskodtak, hogy jó pár 
kulcsjátékos nem villogott és 
ez egyelőre a hatodik pozíciót 
jelenti a táblázaton.

Dunaújvárosi Regale Klíma 
– ÉTV-Érdi VSE  26-27 (14-15)
Dunaújváros, Városi 
Sportcsarnok, 500 néző
Játékvezetők: B.Pech Katalin, 
Vágvölgyi Mária

Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina 4, Kovács Anna 1, 
Szara Vukcsevics 2, Balog Beáta 
1, Szekeres Klára, Kisfaludy 
Anett 2, Vincze Melinda 3, Wolf 
Alexandra 8(5), Pádár Margó, 
Bognár Barbara 5, Varga Dóra, 
Tóth Tímea 1
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 5/4, ill. 5/5
Kiállítások: 12, ill. 12 perc 
(piros lap: Kisfaludy 44. perc)

Ifjúsági:
Dunaújvárosi NKS – ÉTV-Érdi 
VSE  33-25
Junior:
Dunaújvárosi NKS – ÉTV-Érdi 
VSE  45-28

Az ÉTV‑Érdi VSE is bekapcso‑
lódik a Magyar Kupa küzdelme‑
ibe. A legjobb 16 közé jutásért, 
az NB II Északi csoportjában 
szereplő Tököl KSK otthonába 
látogatnak. A mérkőzést lapzár‑
ta után, november 2‑án 18 órá‑
tól rendezik. 

� Szarka�András

Már csak másodpercek voltak hátra, amikor Wolf Alexandra döntetlen 
állásnál labdát szerzett, elindult az ellenfél kapuja felé…

…nagy lendülettel betört, lövése ágyúgolyóként vágódott a dunaújvárosi 
kapuba…

…és a lányok máris egy kupacban ünnepelhettek, már középkezdésre 
sem volt idõ, megnyerték a mérkõzést.

A VILÁG TALÁN
LEGJOBB
HALLÓKÉSZÜLÉKE

* Az akcióban résztvevô készülékünkrôl és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben. Akciónk 2011. november 2-tôl visszavonásig érvényes.
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+ INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
+ KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÔSÉG

vásárlásakor
a kedvezmény nálunk akár

Érd, Budai út 28.
(STOP. SHOP.-pal szemben,
a CBA mellett)
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