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2016-tól újra szerepel a rögbi 
az olimpián. Ezúttal a – sport-
ágszakmai elnevezéssel – 7-es 
verzió került a játékok közé, 
amely látványos, dinamikus, 
és kicsit kevesebb kontakttal 
rengeteg akciót visz a pályá-
ra. Hogy miért olyan nagy szó 
ez városunkban? Azért, mert 
lányaink szép csendben Közép-
Európa legjobbjaivá váltak az 
elmúlt évek során, és ezzel a 
kitartással akár az olimpiára is 
kijuthatnak.

Mind ismerjük az Ercsi úti 
„kopogós pályát”, egykori majá-
lisok, fesztiválok színhelyét. Itt 
kezdődött minden, ami rögbi az 
érdi lányok számára. Öt éve egy 
szedett-vedett kis társaság pró-
bálgatta szárnyait, szövögetett 
nagy terveket egy reménybeli 
csapatról és a magyar női baj-
nokságról. Akkor még nem is 
sejtették, hogy egyszer a bajno-
ki cím megszerzése lesz a legke-
vesebb, amit el kell érniük.

Az évek múlásával aztán 
lányaink szép sorban bekerül-
tek a válogatottba, és lettek a 
magyar csapat kiválóságai. Itt is 
megállták a helyüket, és példát-
lan sikereket értek el. 2009-ben 
3., 2010-ben pedig a 2. helyen 
végeztek az Európa-bajnoksá-
gon. A feljutáshoz ez sajnos 
nem volt elég, de az újabb csa-
var, hogy a rögbi olimpiai sport-
ág lesz, újabb célokat helyezett 
kilátásba.

A 2012-es Eb hatalmas lehe-
tőség a feljutásra, hiszen a 
csoportok újraszervezése után 
reális cél lehet a világbajnoki 
selejtezőre való kijutás. Ehhez 

a román csapatot kell legyőzni-
ük, ami nem egyszerû, mert a 
román rögbi jócskán a magyar 
színvonal fölött van, de nem is 
lehetetlen, hiszen tavaly ez már 
kétszer sikerült.

Persze ezzel még senki sem 
vált jegyet Rióba, az olimpiá-
ra, de az esemény óriási „ugró-
deszkája” lehet a női rögbinek, 
és hol máshol kezdhetnék az 
olimpiai felkészülést, mint itt, 
Érden.

Itt, városunkban, ahol ren-
geteg szülő találkozhatott már 
ezzel a sporttal, itt, ahol az 
ország legnagyobb utánpótlás-
csapata nevelkedett, és ahol a 
mai napig a legtöbb munkát 
fektetik a gyerek a rögbibe. Míg 
a lányok számára vonzó lehet, 
hogy válogatott színekben jár-
hatják Európát, szemezgethet-
nek az olimpiával, a legfonto-
sabb mégis maga a rögbi mint 
sportág. Ez ugyanis egyszerûen 
igazi, nagybetûs CSAPAT-ot 
jelent. A bajtársiasságot, a 
tiszteletet, a csapategységet és 
persze a szórakozást is. Ezért 
várunk nagy szeretettel minden 
kedves érdeklődőt az edzésein-
ken, kortól, nemtől, súlytól és 
bármitől függetlenül, hiszen itt 
kicsi, nagy egyaránt megtalál-
hatja a helyét.

Tegyék hát félre a félel-
meiket, és bátran küldjék el 
gyermekeiket az edzésekre, 
hiszen a legnagyobb veszte-
ség, ami érheti ezeket a fiúkat 
és lányokat, hogy elveszítenek 
egy számítógép előtt töltött 
délutánt…

 Fehér Csilla

Rögbi Érden, rögbi az olimpián

Lányok, ne féljetek!

A kép egy zánkai nemzetközi tornán készült, az akkor nagy riválisnak 
számító lengyel csapat elleni meccsen, és egy – szakkifejezéssel – zárt 
tolongást ábrázol. A nyitó játékos a labdával Fehér Csilla, írásunk szerzõje, 
a tolongás két pillére, a két szélsõ pedig Kis Noémi és Deák Anita – ter-
mészetesen valamennyien érdiek

Valami megváltozott tavaly 
október 12-én. Amikor Tamás 
Krisztina szemtől szemben állt 
– vagy inkább repült – Szikora 
Melindával, az Alcoa kapusá-
val, és megszerezte a gólt, ami 
a 31-30-as győzelmet jelentette. 
Azóta meseszerû szárnyalás-
ba kezdtek az érdi lányok, és 
nemcsak sima mérkőzéseken 
vannak túl, hanem a végletekig 
kiszámíthatatlanokon is, ame-
lyeket egytől egyig megnyertek. 
Az a gól talán sorsfordító lehe-
tett, hiszen 11 győzelmet sze-
reztek, mindössze 3 vereséggel 
szemben, ami körvonalazódó 
elődöntős szereplést jelentett. 
Székesfehérváron esély volt 
arra, hogy az ÉTV-Érdi VSE neve 
alá vonalat húzzanak a tabellán 
– matematikailag is biztosíta-
ni lehetett a felsőházi tagságot. 
Ennek megfelelően narancsba 
öltözött a Köfém Sportcsarnok 
egyik karéja, és már az elejétől 
fantasztikus hangulatot terem-
tettek az Érdről érkező szurko-
lók. El is kelt a biztatás, ugyanis 
februárban a Dunaújváros elle-
ni vereség után Mihály Attilát 
Konkoly Csaba váltotta, akinek 
irányítása alatt nem is megy 
rosszul az Alcoának. Két utolsó 
hazai fellépésüket a Békéscsaba 
és a DVSC ellen meg is nyerték. 

Az önbizalomtól duzzadó 
érdiek céljaik elérése miatt nem 
ijedhettek meg az ellenféltől, 
és ennek megfelelően kezdtek. 
Tóth Tímea vezette a csapatot 
góljaival, de az első percekben 

egyik félnek nem sikerült ellép-
nie. Szikora Melinda és Janurik 
Kinga kapusteljesítménye kivá-
ló volt, bevehetetlenek voltak 
a ketrecek. Az érdiek törték 
meg a gólínséget, előbb Vincze 
Melinda és Bognár Barbara gól-
jával lélegzetvételnyi előnyhöz 
jutottak, majd Kovács Anna 
lövéseivel már magabiztos 
előnyt építettek ki a hazaiakkal 
szemben. 11-6 után 13-8-as érdi 
vezetést is mutatott az ered-
ményjelző, de az utolsó percek-
ben a Tilinger Tamara vezette 

világoskékek ismét lőtávolon 
belülre lopóztak. 

A második félidő teljesen 
más forgatókönyv szerint ala-
kult, amiben talán szerepet ját-
szott az is, hogy kiderült: a 
meggyengült DVSC három gól-
lal vezetett a Siófok ellen. Az 
Alcoa így nagyon nehéz hely-
zetbe kerülhetett volna, és a 
forduló után akár az alsóházba 
visszacsúszás veszélye is fenn-
állt. Erre valószínûleg Konkoly 
Csaba is rámutatott a szünet-
ben, mindenesetre a hazaiak 
bő tíz perc alatt fordítottak. 
A védekezésnek köszönhe-
tően nem esett továbbra sem 
sok gól, de Krisztina Triscsuk 
találatai a hajrához érve egyre 
nehezebb helyzetbe hozták az 
Érdet. Az utolsó tíz percre érve 
21-18-ra vezetett az Alcoa, ám 
az eddig is fordulatos mérkőzés 
ekkor újabb változást hozott. 
Kellett ehhez az idegeskedő 
hazai alakulat, és Szabó Edina 
tanítványai ki is használták 
a hibákat – éppen a székes-
fehérváriaktól érkező Vincze 
Melinda volt ennek a periódus-
nak a nyerőembere. Még így is 
lépéselőnyben volt az Alcoa az 
utolsó két percben, de táma-
dásuk nem hozott eredményt, 
míg Szara Vukcsevics vezetést 
szerzett. Horváth Bernadett és 
Tóth Tímea gólváltása után 30 
másodperccel a vége előtt bün-
tetőt harcoltak ki a hazaiak, amit 
Tilinger Tamara értékesített. Az 
őszi meccshez hasonlóan rend-
kívül mozgalmas utolsó minu-
tumból azonban még hátravolt 
egy érdi támadáshoz szükséges 
idő. Végül Kovács Anna kezébe 
került a döntés, és a mérkő-
zés legjobbja nem is hibázott. 
A fehérváriak még megpróbál-

ták a veszett fejsze nyelét meg-
ragadni – közben Tóth Tímea 
piros lapot kapott –, de már nem 
volt idő lövésre. 

Örömmámorban úsztak 
a játékosok és szurkolók egy-
aránt, hosszú időn keresztül 
éltették a csapattagokat, edző-
ket. A drukkerek homlokára 
felkerült a bûvös négyes szám 
– ami az egész tavaszi szezon 
folyamán mindenki szeme előtt 
lebegett, most valósággá vált, a 
Vác és a Veszprém vereségével 
már egyik együttes sem előzhet. 
Két hét múlva, az alapszakasz 
utolsó fordulójában a DVSC 
ellen valódi örömjáték várhat 
az érdiekre.

Alcoa FKC – ÉTV-Érdi VSE  
25-26 (11-13)
Székesfehérvár, Köfém 
Sportcsarnok, 1000 néző
Játékvezetők: Bonifert Ferenc, 
Oláh Viktor
Alcoa: Szikora Melinda, 
Trimmel Brigitta, Ana Niksic 
1, Krisztina Triscsuk 6 (2), 
Rádl Tímea 2, Vaszari Virág 3, 
Tilinger Tamara 7 (1), Horváth 
Bernadett 2, Zsigmond Vivien, 
Németh Nóra, Becséri Kitti, 
Kuhinkó Vivien 1, Lelkes Noémi 
3, Szandra Niksevics, Németh 
Kriszta, Ana Maruscec
Vezetőedző: Konkoly Csaba
Érd: Szvetlana Gridnyeva, 
Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina 1, Kovács Anna 8, 
Szara Vukcsevics 1, Balog 
Beáta, Szekeres Klára, 
Kisfaludy Anett, László 
Barbara, Vincze Melinda 6, 
Wolf Alexandra 2 (2), Pádár 
Margó, Bognár Barbara 3, Tóth 
Tímea 5.
Vezetőedző: Szabó Edina
Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2
Kiállítások: 10, ill. 10 perc 
(piros lap: Tóth Tímea 60. perc)

Eddig nem közölt eredmé-
nyek:

Ifjúsági:
Budapest Bank-Békéscsabai 
ENK SE – ÉTV-Érdi VSE  31-22
ÉTV-Érdi VSE – Győri Audi 
ETO KC 24-34
Alcoa FKC – ÉTV-Érdi VSE  
25-28
Junior:
Budapest Bank-Békéscsabai 
ENK SE – ÉTV-Érdi VSE  31-16
ÉTV-Érdi VSE – Győri Audi 
ETO KC 18-38
Alcoa FKC – ÉTV-Érdi VSE  
32-33

Az alapszakasz utolsó fordu-
lójában a DVSC-Fórum érkezik 
a Batthyány Tornacsarnokba. 
A mérkőzést március 31-én 18 
órától rendezik.  Szarka András

Alcoa FKC – ÉTV-Érdi VSE 25-26 (11-13)

Beteljesült álom, narancsban

Vincze Melinda átlövései ellen nem volt orvosság, hat gólig meg se állt

A szurkolók felkészültek: a meccs utáni szokásos „összepacsizáskor”  
már ott díszelgett homlokukon a négyes szám, jelezve, hogy a csapat 
ezzel a gyõzelemmel a legjobb négy közé jutott


