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A Dunaújváros skalpjának meg-
szerzéséhez két héten keresztül 
várnia kellett az érdi női kézilab-
dacsapatnak. Hosszú és fárasztó 
menetelés után már jó volt kicsit 
megpihenni  a  játékosoknak, 
akik föl is töltődhettek a pár nap 
alatt.  Persze  a  tabellára pillant-
va  valóban  a hazaiak  voltak  az 
esélyesebbek, de a Dunaújváros 
nem tartozik a kedvenc ellenfe-
lek közé. Olyannyira nem, hogy 
a  Batthyány  Tornacsarnokban 
még  nem  is  sikerült  őket  két 
vállra  fektetni.  A múlt  szezon-
ban  kétszer  is  az  acélvárosiak 
bizonyultak  jobbnak,  míg  az 
ősszel  egy  végletekig  kiegyen-
lített,  nem  túl  magas  színvo-
nalú  meccsen  már  az  Érd  dia-
dalmaskodott.  Azóta  persze 

sok  víz  lefolyt  a  Dunán  Érdtől 
Dunaújvárosig,  a  Fejér  megye-
iek  lassan  kénytelenek  azzal 
a  tudattal  megbarátkozni, 
hogy  a  nagy  múltú  egyesület 
valószínûleg a végsőkig a kiesés 
elkerüléséért  csatázik.  Ezzel 
szemben Szabó Edina együttese 
a  18.  fordulót megelőzően már 
a  felsőházban  tanyázott  és  a 
várt  két  ponttal  megerősíthette 
a negyedik pozícióját. 
A hétről-hétre  remek  teljesít-

ményt nyújtó Oguntoye Viktória 
ezúttal  csak  a  lelátóról  biztat-
hatta  társait,  nagyobb  szerep 
várt  tehát  Janurik Kingára. 
A hétvége  szokatlan  napján, 
vasárnap léptek pályára a csapa-
tok, ismét telt ház előtt. A kezdő 
sípszó előtt egy szerencsés nyer-

test köszöntöttek, akinek nevét 
a bérletet váltók közül sorsolták 
ki,  és  jutalmát,  egy  80-as mezt 
Tóth Tímeától vehette át. 
A rajtot a fehér-pirosak kapták 

el  jobban,  nagyobb  elszántság-
gal  vetették  magukat  a  küzde-
lembe, míg az Érd kissé kényel-
mesen kezdett. Ferling Bernadett 
igazi vezérként lépett fel, gólja-
ival  hamar  komoly  előnyt  ala-
kított ki a Dunaújváros. Az Érd 
jobbára  csak  nyomozta  a  lab-
dát, akadozott a támadójáték és 
még  a  védelem  sem  a  szokott 
hatékonysággal  mûködött.  Víg 
Vivien  nagyon  jól  védett,  még 
Wolf Alexandra  hetesét  is  hárí-
totta.  Szabó  Edina  nem  tétlen-
kedett,  már  a  hetedik  percben 
belenyúlt  a  mérkőzés  alakulá-
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Egy félidõnyi gyengélkedés is belefért
sába.  Szépen,  lassan  kezdett 
éledni  az  érdi  együttes,  és  bár 
továbbra  sem  volt  kifogástalan 
a  játék, annyi mindenképp vál-
tozott,  hogy  bár  8-3-as  előny-
ben  is  volt  a  vendég  alakulat, 
mégsem  tudott  megnyugodni. 
Érthetetlen  módon  temérdek 
hibát követtek el, míg az érdiek 
sokszor  siettették  a  támadások 
befejezését,  a  kidolgozatlan 
lövések  pedig  Víg  Vivienben 
haltak  el.  Janurik  Kingának  is 
akadt  egy  sorsfordító  hárítása, 
amikor  Erdősi Ildikó  ziccerét 
bravúrral  hatástalanította.  Még 
a félidő fele sem telt el és meg-
közelítették ellenfelüket a haza-
iak, amire Gulyás István  is  idő-
kéréssel  reagált.  Õ  nem  tudott 
olyan  fordulatot  adni,  mint 
Szabó  Edina  tette  korábban, 
nem tudták növelni a differenci-
át,  azonban előnyük sem csök-
kent.  Aztán  a  jól  kezdő  Léránt 
Vivien  egyre-másra  lövöldözte 
el  a  helyzeteit  és mivel  Ferling 
Bernadett  is  megállt  a  gólgyár-
tással,  tanácstalanná  vált  a 
dunaújvárosi  támadójáték. 
Ebbe  persze  besegített  az  érdi 
hatos fal félelmetes középső tri-
ója. Szara Vukcsevics, Kisfaludy 
Anett  és  Szekeres Klára  nem 
engedett  sok  átlövést,  akadt 
olyan  támadás,  amikor  több 
kísérletet is blokkoltak. Félidőre 
már  meglett  a  vezetés  is,  de 
ehhez  Janurik  Kinga  időntúli 
heteshárítása is kellett. 
A pihenő után úgy tûnt, bein-

dul  az  érdi  henger,  de  időről-
időre,  amint  lassacskán  meg 
lehetett  volna  nyugodni, mégis 
újra meg újra hagyta visszazár-
kózni  ellenfelét  a  zöld-fekete 
mezes csapat. 21-18-as előnynél 
kivált a játékból Bognár Barbara 
is,  aki  kézsérülést  szenvedett, 
ám  Tóth  Tímea  és  Vincze 
Melinda góljai mindig a legjobb-
kor  jöttek.  A 49.  minutumban 
még mindig szoros volt az ered-
mény, ettől kezdve viszont már 
csak egy csapat volt a pályán, és 
Janurik  Kinga  eszén  sem  lehe-
tett túljárni. Az Érd az utolsó bő 
tíz  percben  gyakorlatilag  lesö-
pörte  a  hajrára  az  erejével  is 
elkészülő ellenfelét. 
A két  ponttal  megszilárdí-

totta  negyedik  pozícióját  az 
ÉTV-Érdi  VSE, és  talán  legfon-
tosabb  meccsére  készülhet. 
A Békéscsaba legyőzésével szinte 
biztosan a felsőház célegyenesé-
be fordulna, de a Viharsarokban 
soha egyetlen csapat sem mehet 
biztosra. 
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Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
450 néző
Játékvezetők: Horváth Péter, 
Marton Balázs
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 

Janurik Kinga, Török Petra 
2, Tamás Krisztina 1, Kovács 
Anna 4, Szara Vukcsevics 2, 
Balog Beáta 1 (1), Szekeres 
Klára 3, Kisfaludy Anett 2, 
László Barbara, Vincze Melinda 
6, Wolf Alexandra 5(4), Pádár 
Margó, Kovács Gréta, Bognár 
Barbara 2, Tóth Tímea 7 (1)
Vezetőedző: Szabó Edina
Dunaújváros: Víg Vivien, Pisák 
Renáta, Ferling Bernadett 4 
(1), Gera Szimonetta, Vadász 
Ildikó, Takács Lili, Berta 
Nikolett, Takács Dusmáta 2, 
Sánta Dóra, Erdősi Ildikó 5, 
Takács Fruzsina 1, Gáspár 
Gabriella 1, Léránt Vivien 9 
(3), Sári Barbara 2, Hosszú 

Boglárka 2, Köllő Alexandra
Vezetőedző: Gulyás István
Hétméteresek: 8/6, ill. 5/4
Kiállítások: 2, ill. 10 perc

Ifjúsági:
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NKS 37-36
Junior: 
ÉTV-Érdi VSE – Dunaújvárosi 
NKS 22-31

A következő  fordulóban  a 
nyolcadik helyen álló Budapest 
Bank-Békéscsabai  ENK  SE ott-
honába  látogat  az  ÉTV-Érdi 
VSE. A találkozót február 26-án 
15:15 órától rendezik.
   Szarka András

Nagy szükség volt Tóth Tímea hét góljára

Bravúros védések mellett sikeres indításokkal vétette észre magát Janurik 
Kinga


