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Hatvan perc hûhó egy 10-0-s 
eredményért, ami ráadásul érdi 
szempontból 0-10. Nagyon 
bosszantó dolog borzolta a 
kedélyeket a váci vendégsze-
replést követően, ugyanis fény 
derült arra, hogy a július óta 
a csapat játékosaként a felké-
szülési időszakban brillírozó 
Vincze Melinda jogosulatlanul 
szerepelt az ÉTV-Érdi VSE-
ben a szeptember 3-i szezon-
kezdeten. Így talán tompul a 
fájón elbukott két pont okozta 
hiányérzet, hiszen egy esetle-
ges érdi győzelem annulálása 
még inkább szívbe markoló 
lett volna. A problémát azóta 
orvosolták, és az együttes egyik 
legnagyobb erőssége ezek után 
már jogosultan léphet pályára.

Mindemellett igen érdekesen 
és kiszámíthatatlanul alakulnak 
az eredmények a bajnokságban. 
A Vác időközben megmutatta, 
hogy nem szabad őket félvállról 
venni, debreceni sikerük min-
denképpen a meglepő kategóri-
ába tartozik. 

Az újonc elleni találkozóra 
érezhetően rányomta bélyegét a 
hétközi Fradi elleni derbi, amit 
már most eddig nem tapasz-
talt felhajtás, az első tévés élő 
közvetítés híre is jelez. Addig 
azonban várt még egy fel-
adat az érdiekre, mégpedig az 
újonc Kiskunhalasi NKSE elleni 
meccs. Hazai parketten a bajno-
ki nyitányon nagy harcra kény-
szerítette az Alcoa FKC-t, úgy-
hogy mindenképpen maximális 
koncentrációval kellett készülni 
a meccsre, mert hiába a mezőny 
egyedüli újonca, nem lehetett 
arra számítani, hogy könnyen 
adja meg magát. A vendégcsapat 
a játékoskerete alapján egyál-
talán nem volt lebecsülendő: a 
bennmaradás érdekében lehe-
tőségeikhez képest megfelelően 
erősítettek, komoly élvonalbeli 
rutinnal is rendelkező játéko-
sokkal. Az NB I/B Keleti cso-
portját magabiztosan nyerték 
meg, és egy pillanatig sem volt 
kétséges, hogy ha már a pályán 
kivívták az első osztályú szerep-

lést, akkor el is indulnak az NB 
I-ben, márpedig mostanság ezt 
is hangsúlyozni kell. A két csa-
pat egyébként fennállása során 
először találkozott tétmeccsen, 
úgyhogy valamelyest a találko-
zó a felek számára ugrás volt az 
ismeretlenbe.

Trópusi meleg fogadta a játé-
kosokat és a nézőket egyaránt a 
csarnokban. Ezúttal a váci csa-
lódás után elmaradtak a dobok 
is, és ez valamelyest rányomta 
a bélyegét az első pár percre. 
Lassan csordogált kezdetben a 
játék, de az érdiek villámgyor-
san magukhoz ragadták az irá-
nyítást. Vincze Melinda azonnal 
góllal kezdett, válasz azonban 
nem érkezett, csak a hatodik 
percben született az első kiskun-
halasi találat, mialatt a hazaiak 
háromnál jártak. Oguntoye 
Viktóriát nem állították meg-
oldhatatlan feladat elé a lövők, 
biztosan hatástalanította a lövé-
seket. Nagyon passzívan játszot-
tak a kiskunságiak, próbálkozá-
saik lassúak és kiszámíthatóak 
voltak, jó százalékban sikerült 
blokkolni vagy labdát szerezni. 
Majd tíz percen keresztül gól-
csendet is tartottak, míg a haza-
iak nagyobb iramra kapcsolva 
már látványos gólokat is szerez-
tek. Az eredményjelzőn már 9-1 
állt, amikor talán a szövetségi 
kapitány figyelő tekintetétől fel-
dobva Kovács Anna elkezdte a 
góltermelést, de a másik átlövő, 
Tóth Tímea sem akart lemarad-
ni tőle. Ezután kicsit aktívabb-
nak mutatkoztak a vendégek 
is, mire Szabó Edina gyorsan 
időt kért. A Kiskunhalas újra 
kínlódva tudott csak a kapu-
ba találni, csak Sterbik Andrea 
emelkedett ki. Egy félidő alatt 
nem érték el a tíz találatot, ellen-
ben a két együttes között fenn-
álló differencia igen. Pontosan 
ugyanannyit termeltek, mint  
amennyit az említett két érdi 
átlövő összesen elért. Az első 
félidei játékával minden kérdést 
– ha egyáltalán volt – lerendezett 
a hazai csapat, a kérdéses már 
csak a különbség alakulása volt.

Az Érdnek is tetszhetett a 
bemutatott örömjáték, hiszen 
nem álltak meg egy pillanatig 
sem, a második játékrészben 

hasonló intenzitással folytat-
ták az igen egyoldalúvá váló 
meccset. A labdalopások utáni 
könnyû gólok ismét bejöttek, 
Vincze Melinda hozta a tőle 
megszokott gyors lerohanáso-
kat, ahogy Tamás Krisztina is. 
Erőteljesen növekedett tovább a 
csapatok között a gólkülönbség 
az érdiek javára, ugyan Kosik 
Adél próbált felnőni a gólerős 
Sterbik Andrea mellé, a kis-
kunhalasi támadójáték nagyon 
statikus, kiszámítható maradt 
– szemben az érdivel! Bognár 
Barbara jól mozgatta a társait 
irányítóként, a góllövésből is 
kivette a részét. A többször is 
emberfórba kerülő Kiskunhalas 
létszámbeli fölényét sem tudta 
eredményes játékra váltani, ket-
tős előnyben is csak nehezen 
tudtak betalálni. A vendéglátók 
közül Kovács Annának mindig 
volt a tarsolyában egy megold-
hatatlan lövés, volt, hogy a sar-
kot pókhálózta ki, volt, hogy 
fineszes megoldással járt túl a 
kiskunhalasi kapusok eszén. 
Jó volt látni, ahogy a magabiz-

tos előny tudatában is elszán-
tan, gólra törően játszottak, 
és ugyan a mezőny legered-
ményesebb játékosa, Kovács 
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Anna talált be utoljára, meg kell 
említeni azt, hogy 21(!) gólos 
előnyben pár másodperccel a 
vége előtt Bognár Barbara úgy 
hajtott az újabb gólért, mintha 
két pont megszerzése múlna 
rajta. Ugyan az utolsó Tóth 
Tímea-próbálkozás – sokadjára 

– a kapufán csattant, volt miért 
tapsolni a hazai szurkolóknak, 
így ezúttal az önfeledt pacsizás 
sem maradt el. 

Fontos két pont és a magyar 
bajnokságban is kiemelkedő 
különbség alakult ki a végére, 
ami mindenképpen okot adhat 
a bizakodásra és az önbiza-
lom feltöltésére. A Kiskunhalas 
pedig, ha nem tud az Alcoa FKC 
elleni játékához hasonlót nyúj-
tani, nehezen kerülheti el az 
első osztályból való kiesést. Az 
Érdnek a továbbiakban három 
olyan mérkőzés következik, 
ahol dobogóesélyes csapatokkal 
néznek majd farkasszemet, és 

minden megszerzett pont felér-
tékelődik. 

Örömjáték és erődemonstrá-
ció után tehát következhetnek 
az igazi értékmérők!
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Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
300 néző
Játékvezetők: Bóna Szabolcs, 
Miskei Balázs
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina 4, Kovács Anna 11, 
Szara Vukcsevics, Balog Beáta 
2, Kisfaludy Anett 4, Vincze 
Melinda 6 (1), Wolf Alexandra 
1 (1), Pádár Margó, Bognár 
Barbara 4, Szandra Kuridza 1, 
Tóth Tímea 8 (1)
Vezetőedző: Szabó Edina
Kiskunhalas: Scholtz Andrea, 
Pethő Renáta, Toplak 
Bernadett 2, Tápai Andrea 
1, Kurgyis Nikolett, Katona 
Liza, Csordás Renáta, Sterbik 
Andrea 5, Takács Bernadett 1, 
Szamoránsky Anikó 1, Fehér 
Viktória 2 (2), Kokas Viktória 
2, Csákovics Nóra, Kosik Adél 6
Vezetőedző: Varga József
Hétméteresek: 3/3, illetve 2/2
Kiállítások: 14, illetve 6 perc 
(piros lap: Fehér Viktória – 56. p.)

Ifjúsági:
ÉTV-Érdi VSE–Kiskunhalasi 
NKSE 29-23 
Junior:
ÉTV-Érdi VSE–Kiskunhalasi 
NKSE 38-27

Komoly csaták következnek. 
Először szeptember 14-én 18 
óra 15-től az FTC Rail Cargo 
Hungaria lép majd parkettre a 
Batthyány Tornacsarnokban, 
szeptember 17-én pedig az 
ÉTV-Érdi VSE kel majd útra, a 
Veszprém Barabás KC vendége 
lesz 18 órai kezdettel.

 Szarka András

Vincze Melinda hat góllal terhelte meg az ellenfél hálóját

Bognár Barbara egyik bombaerõs átlövése

Kovács Anna megtapasztalhatta, milyen is a szoros emberfogás


