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 Nem sikerült törleszteni a korábbi 
vereségekért, de így is nagy és sikeres csatát vívott az Universitas Szeged nıi 
vízilabdacsapata a bajnokság középszakaszának második fordulójában, ahol 
fıképp Drávucz Rita góljaival 10-10-es döntetlent játszott a Csongrád megyei 
szomszédvár Szentessel. 
 
 
 

Nagy várakozás elızte meg az Universitas és a Szentes két hónap alatti ötödik találkozóját. 
A megyei másik nıi vízilabda nagyhatalom az elmúlt idıszakban – egy döntetlentıl 
eltekintve – mindig felül tudott kerekedni egyetlen góllal Godova Gábor lányain, ráadásul 
mindannyiszor tétmeccsen. Így aztán egy kemény, küzdıs mérkızésre lehetett számítani, 
ahol Dalmády Petráék mindenképp a gyızelemre törekednek, míg a Zantleitner Krisztina 
tanítványai pedig nem adják olcsón a pontjaikat. Nagyjából így is alakult. 

 Nyitott védekezéssel kezdett a 

10  10  

Universitas Szeged Szentesi VK 

Vége a mérkızésnek 

Nıi vízilabda ob I, középszakasz, 2. forduló 
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Szentes távoli lövésekre kényszerítve ezzel a hazaiakat, akik csak a 3. percben tudtak 
vezetést szerezni Drávucz Rita fantasztikus csavarásával. Kotova ötméteresbıl egyenlített, 
majd egy idıre át is vették a kezdeményezést a “szomszédok” kétszer is labdát szerezve, 
de lövéseik vagy célt tévesztettek, vagy a kiváló formában védı Bük Zsanett zsákmányai 
lettek. Drávucz fórból ismét vezetést szerzett a Szegednek, amit azonban Sipos Dorina 
egyenlített ki emberelınybıl (2-2). A vendégek kapusa, Jankovics Eszter is megmutatta 
miért is ı az elsı számú szentesi kapus, bár a negyedben kétszer is segítségül kellett hívnia 
a kapufát egy-egy bravúros védésnél.

A második játékrészben – a negyed elejétıl eltekintve – a vendégek akarata érvényesült. 
Bár Dalmády Petra egy csodálatos átlövésgóllal visszavette az elınyt (3-2) a hazaiaknak, 
de Miskolczi Ibolya gyorsan egyenlített fórból. Drávucz szintén behúzott egy kettıs fórt 
(Hevesi Anitát és Gyıri Esztert szórták ki a játékvezetık), de ezután Brávik Fruzsina 
pillanatai következtek: elıbb centerbıl, majd akcióból talált be. Eközben elıl kimaradt két 
szegedi lövés, mindegyik Jankovics bravúrjainak köszönhetıen. Takács Orsolya találatát 
követıen már kettıvel mentek a szentesiek (4-6), és nyitott védekezésük tétlenségre 
kárhoztatta az egyébként is hullámvölgybe kerülı szegedi lányok hibákkal is tőzdelt 
játékát. Miskolczi háromra növelte az elınyt másfél perccel a vége elıtt (4-7), és lassan a 
feledés homálya borult a visszavágás reményére. 

Összeszedte azonban magát az Universitas a szünetben. Drávucz azonnal szépített egy 
óriási átlövéssel – a labdába beleért Janikovics, de az túlcsorgott rajta (5-7). Az 
elkövetkezı percekben Bük Zsani további bravúrokkal bizonyította kiváló reflexeit, és a jó 
kapus a szerencsével sem áll hadi lábon egy régi kínai közmondás szerint: elıbb Miskolczi 
bombáját hatástalanította, majd Sino Magarijama lövése koptatta a kapufát, Brávik a 
kipattanót pedig felsılécre ejtette. A másik oldalon Dalmády Szandra ejtése sem jött be, 
Jankovics fogta könnyedén, de aztán ismét Bük került a középpontba, amikor hárította 
Magarijama büntetıjét. Az ellentámadásnál a hosszú indítás Drávuczot találta meg, aki 
viszont nem vacakolt hanem belıtte, máris csak egy gól volt a hátrány (6-7). Takács 
gyorsan válaszolt egy nyolcméteres góllal, majd a hibákra futó szegedi támadásokat 
követıen Bük javította tovább statisztikáját. Lengyel Dominika is megmutatta mit tud, 
távoli lövésével 7-8-ra zárkózott fel a hazai gárda. 

  
A záró játékrész furcsa bírói ítéletekkel indult. Elıbb az Árkosy Lilla által megnyert ráúszást 
vették el, mondván víz alá vitte a labdát (ami könnyen elıfordul, ha a fizikai fölényét 
kihasználó Miskolczi víz alá nyomja a játékos kezét labdástul), majd, miután Tóth Ildikó 
kiállítását kihasználva Gémes Alexa csipkézte ki a hazai kaput (7-9), Godova Gábor kapott 
egy bizarr sárga lapot – valószínőleg túl hangosan kiadott taktikai utasítások címén. Takács 
növelte újra háromra a szentesi elınyt a 26. percben, miután Tóth Ildirıl nem állították ki 
egyik védıt sem a három közül, akik módszeresen próbálták eltüntetni a víz alatt. Drávucz 
szerencsére ismét jó pozícióban kapott labdát és 8-10-re módosította az állást. Dalmády 
Petra labdaszerzését követıen ismét világbajnokunk volt a gólvágó és máris visszajött az 
Universitas a meccsbe! Bük Zsani menetrendszerinti védését követıen Rita meglıtte 
szombat esti nyolcadik(!) gólját is, ezzel egalizálva az eredményt (10-10). Az utolsó négy 
percben már csak lehetıségek akadtak, Árkosy nem tudta jól átvenni a labdát ziccerben, 
Bük újabbakat védett, Gyıri kipontozódott, Jankovics továbbra sem állta hadilábon a 
szerencsével (jól tudjuk, hogy ı is jó kapus), lengyel Dominika távolijai pedig gyengének 
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bizonyultak. Maradt a 10-10, objektíve igazságos döntetlen, de rövidesen meg kell 
szakadnia ennek a Szentes elleni nyeretlenségi sorozatnak. 

A lövıstatisztikák alapján az Universitas 10 gólja 27 lövésbıl jött össze, míg a Szentesé 26-
ból. Az egyéni teljesítményeket nézve a meccs két szegedi hıse egyértelmően Drávucz Rita 
(8/9) és Bük Zsanett, aki bravúrt bravúrra halmozott, míg a másik oldalon a szentesi 
bravúrkapust, Jankovicsot valamint Takácsot (3/3) lehet kiemelni. Kevésbé vagy egyáltalán 
nem ment ma a góllövés a többieknek: szegedi részrıl ezt már Drávucz nyolc gólja is 
mutatja, míg a vendégeknél Hevesi (0/3), Brávik (2/4), Miskolczi (2/6), Magariyama (0/3) 
és Gémes (1/4) muzsikált gyengébben. 

E döntetlennel az Universitas Szeged, két mérkızés után jelenleg az ötödik helyen áll a 
legjobb négy közé jutásért vívott harcban, míg a Szentes a mai mérkızéssel a negyedik. 
Mai nyolc góljával Drávucz Rita feljött a góllövılistán a hatodik helyre, melyen épp a ma 
egy gólig jutó, szintén válogatott-kerettag Dalmády Petrával osztozik 30-30 góllal. A listát a 
dunaújvárosi Keszthelyi Rita vezeti 42 góllal. 

Nıi vízilabda ob I, középszakasz, 3. forduló: 

Universitas Szeged – Szentesi VK 10-10 (2-2, 2-5, 3-1, 3-2).  
Újszegedi sportuszoda, 100 nézı. Vezette: Bors L., Birri G. 
Universitas Szeged: BÜK – Árkosy, Dalmády Sz., Dalmády P. 1, DRÁVUCZ 8, Tóth I., 
Tóth P. Csere: Lengyel Dorottya, Lengyel Dominika 1, Makra, Miklós, Kuczora. 
Vezetıedzı: Godova Gábor. 
Szentesi VK: JANKOVICS – Gyıri, Hevesi, Brávik 2, Gémes 1, Kotova 1, TAKÁCS 3. Csere: 
Sipos 1, Miskolczi 2, Magarijama.Vezetıedzı: Zantleitner Krisztina. 
Gól – emberelınybıl: 10/3, ill. 3/2. 
Ötméteresbıl: -/-, ill. 2/1 
Kipontozódott: Gyıri (31′) 

Godova Gábor, az Universitas mestere: “Az elsı negyedben tartottuk magunkat, a második 
negyedben nagyon pontatlanok voltunk. A harmadikban aztán elkezdtünk nagyon jól 
játszani, és végül kapusbravúrok után javult a helyzetkihasználás elöl, és egységesebb lett 
a csapatjáték is. Nem érdemeltünk vereséget és ezt most az eredmény is tükrözi. Sokszor 
említettem már, hogy évekkel le vagyunk maradva a Szentes mögött, mi még csak 
mostanában kezdtük el a vízilabdát hozzájuk képest, és ez az eredményeken is meglátszik, 
ám ma jól és eredményesen játszottunk ellenük.” 

Zantleitner Krisztina, a Szentes edzıje: “Küzdelmes mérkızés volt, ami igazából nem a 
tudást tükrözte, hanem csak egy nagy harc volt, de eléggé erıltetetten. Sajnos nem tudtuk 
megoldani azokat a dolgokat, amiket akár egy idıkérésnél elmondtam, teljes káosz volt a 
vízben…” 

További eredmények: 

1-6. helyért: 
Brit nıi válogatott – Dunaújvárosi Fıiskola 8-15 
BVSC- Zugló Diapolo – ZF-Eger 4-10 

7-11. helyért: 
Héraklész Utánpótlás Válogatott II. – Honvéd ELTE POLO 8-15 
Kecskemét Csempevarázs – Héraklész Utánpótlás Válogatott I. január 15. 16 óra 

A nıi vízilabda ob I. középszakasz felsıházának 
jelenlegi állása: 

H. Csapat J Gy D V Lıtt g. Kapott Gólkül. Pont
1 ZF-Eger 2 2 0 0 20 8 12 6
2 DF-DVCSH-CÉ 3 2 0 1 34 24 10 6
3 Brit nıi válogatott 2 1 0 1 18 23 -5 3
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Online közvetítésünk: 

  
32. perc: Tóth Petra lı… Jankovics kapufára tolja a a meccslabdánkat, a mindenségit! A 
Szentes is kikéri utolsó idejét. Gémes felsılécet súrolva fölé! Mi jövünk, de kevés az idı. 
Lengyel Dominika nagyon messzirıl, reménytelen. A kipattanó nincs meg, itt a vége. 

31. perc: Gyırit kiszórják, kipontozódik, Godova mester idıt kér. Na most! 

30. perc: Árkosy Lilla nem tudja jól átvenni, megszerzik. Pedig ziccer volt…. Gyıri lı, de 
Bük Zsani hihetetlen! 

29. perc: Lengyel Dominika labdát szerez. Megint kontra. De mire??? Gémes ejt, de 
kapufa! 

28. perc: Magarijama suhint rá kiszorított helyzetbıl, Bük véd. Felúszunk, erre kontrát 
fújnak… Dalmády Petra labdát szerez középen. Gyıri öli Tóth Ildikót centerben, Drávucz 
pedig hihetetlen!!! 10-10! Ez az, lányok! Szentesi idıkérés. 

27. perc: Kotovát szórják ki egy kontra után. Dalmády Petra balról lı, Brávik blokkol a 
hosszún… Petra is blokkol és megszerzi a labdát. Felúszunk és Drávucz hetedik gólja óriási! 
9-10! 

26. perc: Tóth Ildikó centerbıl három emberrel a nyakán ráteszi, Jankovics véd… Takács 
Orsolya pedig belövi elıl, 7-9. Drávucz azonnal zárkóztatja fel a csapatot, 8-10! 

4 Szentesi VK 1 0 1 0 10 10 0 1
5 Universitas Szeged 2 0 1 1 14 20 -6 1
6 BVSC-Zugló 2 0 0 2 10 21 -11 0
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25. perc: Ráúszás… Miskolczi lenyomja labdástul Árkosy kezét, és víz alá vitt labda miatt a 
Szentes jöhet. Furcsa bírói ítélet pláne, hogy a játékvezetı orra elıtt történik az eset… Tóth 
Ildit kiszórják, Gémes belövi a fórt, 7-9. Godova Gábor instrukcióit sárga lappal honorálja 
Bors László. Érthetetlen a játékvezetı néhány döntése… 

Vége a harmadik negyednek. 

24. perc: Dalmády Szandi kapufát lı. Tóth Petra labdát szerez, nem tudunk megúszni. 
Kapura lövünk, Kotova szedi le. 

23. perc: Lengyel Dominika is gólszerzı most már! 7-8! Brávik mellédurrant, jól van. 
Gyerünk, lányok! 

22. perc: Lengyel Dominika távolija gyenge, Jankovics könnyen üti ki. Sarokdobás után 
kivédekezik a vendégek. Elıl Bük megszerzi az indítást. 

21. perc: Takács Orsolya nyolc méterrıl, te jó ég… 6-8. Tóth Ildikó lövése kipattan… 
Hosszú, sok szabaddobással tarkított szentesi támadás végén Bük Zsanett véd ismét 
nagyot. 

  
20. perc: Dalmády Petráról ötös, Magarijama lı… Bük Zsanett óriási bravúrral véd! 
Megkapjuk a labdát, megúsznak többen is, Drávucz kapja bal szélen és keményen bevágja 
Jankovics hóna alatt a hálóba! 5-6! Miskolczi kapufája. 

19. perc: Aztán Magarijama szintén messzirıl, kapufa, a lepattanó Bráviké, ejt, ez is 
felsıléc! Godova Gábor idıt kér amikor kiállítják Miskolczit. Dalmády Szandi ejt, Jankovics 
leszedi… 

18. perc: Miskolczi tisztán lı! De Zsani védi! Dalmády Petra nagy erejő lövése kapufa. 
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17. perc: Ráúszás… a változatosság kedvéért Rita. Miskolczi kiáll. Drávucz iszonyatos 
átlövésébe beleér Jankovics, de a laszti túlcsorog a vonalon! 5-7! 

Nagyszünet. 

16. perc: Ismét kudarcra ítélt támadás nálunk. Most nagyon megfogta a lányokat a 
Szentes. Az utolsó támadómásodpercben Miskolczi lı óriási kapufát. Elıl elveszítjük megint, 
aztán kontra. A végén miénk a labda 10 másodpercig. Kihasználatlan marad a támadás. 

15. perc: Takács elszedi a labdát Tóth Ildikó elıl… Gémes Alexa nagyot lı a rövidre, Bük 
Zsani a helyén, de sarokdobás. Miskolczi hatalmas lövése végül róla pattan be… 4-7. 

14. perc: Brávik Magarijama passzát kegyetlenül bevágja… 4-5. Elıl elszórjuk. Takács 
centerbıl büntet, hiába voltak ketten a nyakában… 4-6. 

  
13. perc: Szép bejátszás, de megszerzik a vendégek. Miskolczi is nagyot lı, felsılécrıl 
lepattan, nincs benn! Dalmády Petra óriási lökete megint, és Jankovics ismét védi… 

12. perc: Árkosy Lilla labdát szerez! De eladjuk sajnos, és Brávik belövi centerbıl. 
Dalmády Petra óriási lökete, Jankovics védi… 

11. perc: Tóth Petrát kiszórják, Miskolczi ki is használja azonnal, 3-3. Hevesit kiállítják, 
aztán Gyırit is! Ki kell használni lányok! Úgy is van! Drávucz Rita elementáris erıvel, a 
blokkoló Brávik kezével együtt! 4-3! 

10. perc: Nem lesz egy sok gólos meccs. Vagy mégis? Dalmády Petra átlövi a szentesi 
falat! 3-2! 

9. perc: Ráúszás… és ismét Ritáé! Elveszik a bírók a labdát. Eltétlenkedik a vendégek, nem 
tudtak mit kezdeni a fegyelmezett védekezéssel. 

Vége az elsı negyednek. 

8. perc: Nagyon kinn a szentesi védelem, elveszik a bírók a labdát. Sipos elıl centerbıl 
egyenlít, 2-2. Miklós játszik be Dalmády Szandrának, aki életben marad a védıvel a nyakán 
és lı, Jankovics a felsılécre tolja. Sarokdobás, de elveszik a labdát és lemegy az óra. 

7. perc: Tóth Petra rátőzi, Jankovics véd, a kipattanót Drávucz vágja be! 2-1! Aztán jól 
védekezünk, megszerezzük a labdát. 
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6. perc: Hevesi lı nagyot távolról, Bük Zsani szépet véd! Kotova szép bejátszása centerbe 
Hevesinek, de gyenge a lövés, szerencsére. 

5. perc: Brávik próbálkozott centerbıl, de Büké a labda. Elıl Rita nem tud bejátszani most 
sem Tóth Ildinek. 

4. perc: Majdnem lejár a támadóidejük a szentesi lányoknak, de ötméteres Dalmády Petra 
ellen. Kotova bepattintja, 1-1. Árkosy rossz passza be, a szentesiek megszerzik. 

3. perc: Takács lı, Bük Zsanett véd! Elıl szép bejátszás után Drávucz csavarja be! 1-0! 
Elıl eladják a vendégek. Drávucz játszana be Tóth Ildikónak, de elhalásszák elıle… 

2. perc: Kontra, jön a Szentes. Tóth Petrát szórják ki. 

  
1. perc: Ráúszás… és Rita elhozza! Árkosy tőzi rá messzirıl, Jankovics és a felsıléc véd. A 
szentesi támadóidı is lejár, ellövik, veszélytelen. 

18.58: Bemutatások, pacsizások a két csapat között. Mindjárt kezdıdik a megyei rangadó! 

18.55: Utolsó taktikai megbeszélés mindkét oldalon. 

18.50: Megy a melegítés felfokozott sebességgel és hangulatban. Elszántak a lányok. Ma le 
kell gyızni a Szentest! 

18.45: És máris az uszodából jelentkezünk, ahol hamarosan rangadót vív az Universitas a 
Szentessel. 

A Dunaújváros – a tegnapi vereség után – szombat délután legyızte a brit válogatottat 15-
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8-ra. 

A középszakasz hetedik fordulójából elırehozva már lejátszottak egy mérkızést pénteken, 
melyen meglepetésre a Dunaújváros kikapott a brit nıi csapattól 10-8-ra. A mérkızés 
“visszavágóját” ma délután 17 órától rendezik a tegnapihoz hasonlóan Dunaújvárosban. 
Egyelıre azonban a ma este 19 órakor kezdıdı Szeged-Szentes derbi a legfontosabb, erre 
a mérkızésre kell koncentrálniuk Dalmády Szandráéknak. 

Beharangozó írásunk itt olvasható. 
[1] 
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