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Igen színvonalas mezőny 
gyûlt össze Solymáron, hogy 
a Solymári Futsal NB II Liga 
Kupán összemérje erejét a 
Nyugati és Keleti csoport több 
résztvevője. Az utóbbi csoportot 
gyakorlatilag valamennyi élcsa‑
pata képviselte, de jelen volt 
a nyugaton vitézkedő Külker 
SC és az ELTE SE is, valamint 
több NB I‑es csapat utánpótlás‑ 
együttese – az FTC 6x6 Taxi, 
a Vasas‑Fortuna, a Mezei‑Vill 
Berettyóújfalu, a Gödöllői Bikák 
– és természetesen az Érdi 
Asterix SC is.

Az érdi együttes a Keleti cso‑
port jelenlegi első két helyezett‑
jével – a Gödöllői Bikákkal és 
az Újszegedi TC‑vel –, valamint 
azzal a Vasassal került szembe a 
csoportküzdelmek során, amely 
ellen a múlt év végén a bajnok‑
ságban küzdelmes és balszeren‑
csés mérkőzésen maradt alul, 
minimális különbséggel. 

A gödöllőiek ellen viszont 
bátor támadójátékkal kezdett 
az Asterix, és ez hamarosan 
gólban is megmutatkozott. 
A megszerzett vezetés azonban 
gyorsan odalett, mivel az érdi 
gárda továbbra is nyílt támadó‑

játékot képviselt, és ennek 
bizony a védekezés látta kárát. 
A keleti éllovas kétgólos előnyre 
tett szert, miközben a szám‑
talan asterixes helyzetből nem 
sikerült újabb találatot elérni. 
(Halkan megjegyzendő, ugyan‑
akkor: 1‑1‑es állásnál úgy jutott 
vezetéshez a Gödöllő, hogy egy 
látványosan szabálytalan cse‑
rével pályára lépő játékosa sze‑
rezte a gólt…) A mérkőzés vége 
felé aztán felpörögtek az esemé‑
nyek, az Érd mindent egy lapra 
feltéve támadott, és ez sajnos, 
megbosszulta magát: a beka‑
pott újabb gól a 4‑2‑es vereség‑
nek ágyazott meg. A játék képe 
alapján talán nem igazságos, 
de mindenképpen tanulságos 
eredmény…

Az Asterix második csoport‑
mérkőzésén a bemutatkozáskor 
bombaformát mutató szegedi‑
ekkel mérhette össze tudását, 
és meglepő módon az első öt 
perc inkább érdi fölényt hozott. 
A kialakított helyzetekből azon‑
ban nem tudta megszerez‑
ni a vezetést, a kezdeti zavar 
után pedig az UTC mezőnyfö‑
lényt alakított ki, amit aztán 
még fokozni is tudott. Nem 
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csoda, hisz három, szinte azo‑
nos képességû teljes sort tudott 
kiállítani és ezáltal folyamatosan 
frissíteni a pályán, míg az Asterix 
összesen három cserejátékosra 
támaszkodhatott. Gabay Gergő 
parádés mozzanatai és az Érd 
szervezett védekezése azonban 
sokáig megakadályozta, hogy 
gólt szerezzenek a szegediek. 
Sajnos, ezúttal is a játékvezetők 
tévedése döntött: egy érthetetlen 
támadófaltot befújva büntetőhöz 
juttatták a sötét mezben táma‑
dó csapatot, amely a tízméterest 
értékesítve szerezte meg a győ‑
zelmet (0‑1).

Mindez azt jelentette, hogy az 
érdi Asterix már csak a két leg‑
jobb harmadik hely egyikének 
megszerzésében reménykedhe‑
tett, ehhez azonban le kellett 
győznie a szintén pont nélkül 
álló Vasas gárdáját. Mint már 
említettük, volt miért visszavág‑
niuk az érdi fiúknak, de becsü‑
letükre legyen mondva, nem 
számolgattak a mérkőzés előtt, 
csak a játékra koncentráltak. 
Ez meg is hozta a gyümölcsét: 
nagy csatában, de szinte végig 
jól játszva sikerült 3‑1‑es győ‑
zelmet aratni, ami azt jelentet‑
te, hogy csoportharmadikként 
végzett az Érd, ráadásul jobb 
mutatókkal, mint az A csoport‑
ban harmadik Külker SC, így 
már biztos volt a továbbjutás a 
legjobb nyolc közé.

Ott egy csoportelső, az 
ELTE SE csapata várt az Asterix 
SC‑re. Újabb pikáns párharc ala‑
kult ezzel ki, tekintve hogy az 
érdiek több játékosa tavaly még 
az előbbi együttesben futsalo‑
zott, és bár az ELTE a Nyugati 
csoport egyik élcsapata, sajnos 

ugyanez az Érdről nem mond‑
ható el, a két csapat annyira 
jól ismeri egymást (ráadásul az 
Asterix bajnokin legyőzte esé‑
lyesebb riválisát), hogy minden‑
képpen izgalmas, többesélyes 
mérkőzésre lehetett számítani. 
Az érdiek nagyszerûen használ‑
ták ki egyetlen sikerrel kecseg‑
tető taktikai fegyverüket, és a 
legjobb védekezés a támadás 
jelszavával mentek fel a pályá‑
ra. Ez az elgondolás sokáig úgy 
tûnt, sikerre is vihet, ám a gyors 
vezetést az egyetemista fiatalok 
egy ügyes akció révén egali‑
zálták. Sőt, egy balszerencsés 
mozdulatnak köszönhetően a 
vezetést is átvették – teljesen 
veszélytelen helyzetben elcsú‑
szott az érdiek utolsó embere, 
kihagyhatatlan helyzetbe hozva 
az ELTE‑s támadót, aki élt is a 
lehetőséggel. Ezt követően tel‑
jesen beszorította ellenfelét az 
Asterix, egyre‑másra dolgozta 
ki a helyzeteit, végül kevéssel 
a lefújás előtt sikerült egyenlí‑
teni, és mivel ezután már nem 
született gól, következhetett a 
büntetőpárbaj. Ahol végül is az 
érdiek rutinja diadalmaskodott, 
három kijelölt játékosából egyik 
sem hibázott, míg Gabay Gergő 
kapus újabb lépést tett a torna 
kapusa cím felé…

Érdekes, hogy az Asterix SC a 
negyeddöntő alatt váratlan szur‑
kolótábort is kapott a gödöllőiek 
személyében, akik már bejutot‑
tak az elődöntőbe, és ott a fenti 
párharcból szívesebben látták 
volna ellenfélként az érdi gár‑
dát, amelyet a csoportmeccsen 
már legyőztek egyszer, mint a 
látványos és igazi futsalos játé‑
ka miatt a tornán közönség‑
kedvenccé előlépő ELTE SE‑t. 
Úgy tûnt, az első meccsből ők 
csak az eredményt őrizték meg 
emlékként, a kiegyenlített játé‑
kot kevésbé… Ráadásul az sem 
tûnt fel nekik, hogy az Asterix 
SC meccsről meccsre jobban 
belelendült a játékba, és egyre 
jobb teljesítményt nyújtott. Az 
egyetemistákhoz hasonlóan 
szintén inkább kiemelkedően 
tehetséges, de még fiatal játé‑
kosokból álló Gödöllőt minde‑
zen felismerések hiánya miatt 
nagyon meglepte, hogy az Érd 
nem elégedett meg a már addig 
is bravúrnak számító elődöntős 
hellyel, hanem többet akart, és 
erre minden alapja meg is volt.

A Gödöllői Bikák ellen mind‑
végig nagyszerûen játszó aste‑
rixesek a mérkőzés minden 
időszakában alkalmazkodtak 
az eredményhez, és annak 
megfelelően alakították taktiká‑
jukat, harmadik góljuk pedig 
már élményszámba ment: egy 
„kisakkozott” támadást Godány 

Balázs csapatkapitány a kapu‑
nak háttal állva sarokkal húzott 
be! A sok elpuskázott lehetőség 
miatt végül „csak” 3‑2‑re meg‑
nyert találkozó pedig azt jelen‑
tette, hogy az Érdi Asterix SC 
az első NB II‑es futsal ligakupa 
döntőjében szerepelhet!

Az első helyért a Nagykáta 
futsal csapatával kellett meg‑
küzdeni, amely az érdiekkel 
ellentétben jóval több játékos‑
sal érkezett a tornára, így annak 
legvégén még mindig maradtak 
tartalékai. Az érdi szakveze‑
tés ezért elsősorban a bizton‑
ságos védekezésre helyezte a 
hangsúlyt, és bár a nagykátai‑
ak ennek megfelelően abszolút 
mezőnyfölényt tudtak kialakí‑
tani, helyzetekig mégis inkább 
az Asterix jutott el. Gólra azon‑
ban nem tudták váltani lehető‑
ségeiket, és ahogy az ilyenkor 

lenni szokott, a fáradság végül 
meghozta keserû gyümölcse‑
it, és néhány rövidzárlat után 
gyakorlatilag eldőlt a kupa 
sorsa. A bajnokságban is nagy 
küzdőnek számító Érd ezután 
még mozgósította tartalékait, és 
hajrázni kezdett, ez azonban 
csak az eredmény kozmetikázá‑
sára – egyenlítésre azonban már 
nem – volt elég.

A 3‑1‑re elvesztett döntő után 
is azonban emelt fővel távoz‑
hattak az érdi fiúk Solymárról, 
hiszen az ezüstérem egy ilyen 
magas színvonalú tornán 
hatalmas presztízsértékkel bír. 
Mellesleg a tornán végig nagyon 
jó teljesítményt nyújtó, egy‑egy 
alkalommal pedig kifejezetten 
parádésan védő Gabay Gergőt 
teljesen megérdemelten megvá‑
lasztották a torna legjobb kapu‑
sának.


