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Elképesztő érzelmi kavalkád
ban eltöltött két hét áll az érdi 
csapat, illetve szurkolói mögött. 
Frenetikus biztatás közepette 
Székesfehérvárott valóra vált az 
álom, az egykori királyi székhe
lyen a drukkerek helyben meg 
is „koronázták” a kedvence
ket. Álomszerû forgatókönyvet 
írtak, így az utolsó körben már 
valódi örömjáték jöhetett. Az 
utolsó az elődöntők és a fel
sőházi küzdelmek előtt. Még 
leírni is felemelő. Az érdi „B 

közép” ennek megfelelően már 
órákkal a kezdés előtt a meccs
re hangolt, ugyanis az új csar
noktól dobolva sétált át a még 
az együttes otthonául szolgáló 
Batthyány Tornacsarnokba.

A hajdúságiak is elérték leg
főbb céljukat, az elmúlt fordu
lóban a bronzérmes pozícióban 
álló Siófok kevésbé koncent
rált hozzáállását használták ki. 
Ezzel bizonyosan a középház
ban maradtak, a kiesés réme 
már nem fenyegette Köstner 

Az állás az alapszakasz után
  1. Győri Audi ETO KC 22 22 – – 888–530 +358  44
  2. FTC 21 18 – 3 733–623 +110  36
  3. Siófok KC 22 13 2 7 632–620 +12  28
  4. ÉTV-Érdi VSE 22 14 – 8 613–604 +9  28
  5. Váci NKSE 22 12 1 9 616–575 +41  25
  6. Veszprém Barabás KC 22 11 2 9 631–645 –14  24
  7. DVSC 22 9 – 13 599–671 –72  18
  8. Alcoa Fehérvár KC 22 7 2 13 587–652 –65  16
  9. Budapest Bank Békéscsaba 22 6 3 13 573–648 –75  15
10. Dunaújvárosi REK 21 6 1 14 638–689 –51  13
11. Kiskunhalas NKSE 22 3 2 17 609–725 –116  8
12. UKSE Szekszárd 22 2 3 17 574–711 –137  7
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Gyõzelem, csoki, örömünnep

Vilmos tanítványait. Mindkét fél 
számára a jobb pozíció meg
szerzése, vagy megőrzése volt 
a tét. A Siófok pontvesztése 
esetén nyílt esély előrelépni az 
érdiek számára, míg a Loki még 
egy vereséggel is maradhatott 
hetedik, ha riválisa, az Alcoa is 
kikap. 

Szabó Edina már a találkozó 
előtt leszögezte, hogy összesze
dett és győzelemre törő kézi
labdát fognak játszani, nem a 
Balatonpartiak visszafogott tel
jesítményét kívánták lemásolni. 
Már csak azért is bírt komoly 
értékkel ez a találkozó, mert a 
DVSCt eddig még nem sikerült 
legyőznie az érdi lányoknak, 
bár az őszi fordulóban mutatko
zott rá esély. 

Bár a cívisvárosiak fehér 
mezének ujján még a Bajnokok 
Ligájának logója virított, ez az 
alakulat már közel sem hasonlít 
ahhoz, amelyik kivívta az elitli
gában való indulást. A felelőtlen 
ígérgetések és a pénztelenség 
miatt meggyengült csapat mos
tanra jobbára saját nevelésû fia
talokból áll össze, és Köstner 
Vilmos irányítása alatt vissza 
kellett erősödnie az első osz
tályba. 

Az első percek ennek megfele
lően alakultak, bár Siska Pálma 
első góljával vezetett a vendég 
együttes, jött a fordítás rögvest. 
A Debrecen védelme nem tudott 
szabályos eszközökkel küzdeni 
az érdi csapat ellen, így Wolf 
Alexandrának sûrûn volt dolga 
a hetes vonalról. Janurik Kinga 
továbbra is válogatott formában 
tevékenykedett a kapu előtt. 
A jó védekezés azonban pár pil
lanatra kihagyott, a támadások 
sem sikeresen végződtek, így 

Kudor Kitti büntetőjével 65nél 
ismét a Loki állt jobban. Ám 
már sok sikerélmény nem ada
tott meg nekik, az újabb Kudor 
hetest Janurik Kinga védte. 
Vincze Melinda előbb egy vil
lámgyors lerohanás végén, majd 
beállós pozíciójából szerzett 
gólja után már érdi előny állt az 
eredményjelzőn. Szabó Edina 
ennek ellenére időt kért, hogy 
még dinamikusabb támadójá
tékot csikarjon ki csapatából. 
Hatásos volt az egy perc meg
beszélés, beállt Tóth Tímea, aki 
gyorsan duplázott, Kovács Anna 
úgyszintén, míg Janurik Kinga 
Siska Pálma ítéletvégrehajtását 
is meghiúsította. A félidőben 
már magabiztos volt a hazaiak 
előnye, a mindössze 9 kapott 
gól pedig önmagáért beszélt.

A következő játékrészben 
megmaradt a hatásos védeke
zés, a Debrecen legtöbbször 
lövőhelyzetig sem jutott el. Nem 
úgy Kovács Anna, aki időköz
ben 100. idei bajnoki találatát 
is megszerezte. A már megszo
kott magas színvonalat hozta 
a védelmi belső trió, Szara 
Vukcseviccsel, Szekeres Klárával 
és Kisfaludy Anettel. Török Petra 
előbb egy labdaszerzés után 
a csarnokon kívüli szélvészt 

idézve söpört végig a pályán, 
majd pár perccel később már 
számolásra bírta a hazai pub
likumot. A 42. percben ugyan
is 2212t mutatott a tábla, de 
ez csöppet sem lankasztotta le 
Szabó Edinát, aki ekkor talán 
még az eddigieknél is maga
sabb hőfokon égve ûzte együt
tesét. Érthető okokból a végére 
ez némileg csökkent, igyekez
tek látványos megoldásokkal 
szórakoztatni a közönséget az 
érdi lányok. Az utolsó tíz perc
ben csendesen lopózott vissza 
a DVSC – igaz volt honnan –, 
bár ez már nem számított, mert 
közben kiderült, hogy a Siófok 
legyőzte a Szekszárdot. Végül 
ez a negyedik helyet jelenti a 
tabellán, ami újabb, minimum 
két Győr elleni összecsapást 
eredményez az elődöntőben.

Az óriási sikert együtt ünne
pelték a játékosok és a szurko

lók, a leghûségesebb narancs
sárga pólós tábor előbb cso
koládéval hálálta meg a sze
zonbeli csodás teljesítményt, 
majd együtt fényképezkedett 
a hősökkel. A pályára vissza

merészkedő Szabó Edina nem 
kerülhette el a repülést a leve
gőben, még fontosabb azonban, 
hogy a biztos negyedik pozíció a 
külföldi porondra való landolást 
eredményezte. A felsőházban 
azonban még csak most fordul
tak rá a kifutópályára…
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Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
350 néző
Játékvezetők: Horváth Péter, 
Marton Balázs
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra 2, Tamás 
Krisztina, Kovács Anna 6, 
Szara Vukcsevics 2, Balog 
Beáta 1(1), Szekeres Klára, 
Kisfaludy Anett 2, László 
Barbara 1, Vincze Melinda 4, 
Wolf Alexandra 3(3), Pádár 
Margó, Bognár Barbara 2, Tóth 
Tímea 5(2)
Vezetőedző: Szabó Edina
Debrecen: Király Annamária, 
Makai Veronika, Bohus-Karnik 
Mercédesz, Szilágyi Ágnes 2, 
Varsányi Nóra 2(2), Karalyos 
Orsolya 3, Bálint Réka 4, Slakta 
Petra 1, Dakos Noémi 2, Siska 
Pálma 1, Kazai Anita 3, Som 
Ildikó 1(1), Karnik Szabina 1, 
Kudor Kitti 2(1)
Vezetőedző: Köstner Vilmos

 Szarka András

Együtt a várossal – a fotó akár jelkép is lehet: a sokszoros válogatott kiváló játékos, Tóth Tímea Érd zászlaját lengeti

Török Petra második gólja már tízgólos különbséget jelentett

Ezúttal Szara Vukcsevics is gólokkal járult hozzá a gyõzelemhez

A szurkolók elõbb csokoládéval hálálták meg a szezonbeli csodás teljesít-
ményt, majd együtt fényképezkedtek a játékosokkal


