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Az érdi női kézilabdacsapat a 
Magyar Kupában a hódmezővá-
sárhelyi együttest kapta ellenfé-
lül – azt a csapatot, amely a 
nemzetközi szinten is igen erős 
magyar bajnokságban az egyik 
legjobb, válogatott játékosokkal 
megtűzdelt csapat. A mérkőzést 
követően Kedves Lászlót, az ÉTV-
Érdi VSE vezetőedzőjét kértük: 
értékelje a szerdai kupameccset.

– Az első félidőben erőnlét-
ben bírtuk, és lépést tudtunk 
tartani a Hódmezővásárhellyel. 
Öröm volt látni a lányok moti-
váltságát támadásban és véde-
kezésben egyaránt. Kiemelkedő 
volt Megyes Ildikó kapustelje-
sítménye. A közönség nagyon 
örült az első értékesített hétmé-
teresnek, amit Kisgergely Csilla 

olyan könnyedén dobott a háló-
ba, hogy ha a játékvezető nem 
fúj a sípjába, Abramovics még 
mindig a kapu előtt állna álmél-
kodva. Az első félidőről összes-
ségében elmondható, hogy fel 
tudtuk venni a versenyt.

– Tudjuk, hogy az érdieknek 
csak heti négy edzésük van, így 
különösen öröm volt látni, hogy 
amíg a fáradtság nem nyomta 
rá a bélyegét a csapatra, addig 
technikailag is lépést tudtunk 
tartani.

– Sajnos, a második félidőben 
a fáradtság lett úrrá a csapaton, 
és már a cserék sem tudtak 
annyit segíteni, mint korábban, 
a két csapat közötti különbség 
kidomborodott. Ha a második 
félidőben jobban kihasználjuk 

a helyzeteinket, talán lehetett 
volna szorosabb a vége. De az 
látszott, hogy a csapatnak van 
tartása, az utolsó percig harcol-
tunk a pályán.

– A HNKC öt büntetőből négyet 
kihagyott, és az utolsó negyed-
órában a hódmezővásárhelyiek 
elég sokat hibáztak. Nem vették 
félvállról a mérkőzést? 

– Nem hiszem. Egy ilyen 
szintű csapat, ráadásul mikor 
egyik legnagyobb riválisával, a 
Debrecennel készül megküzde-
ni a bajnoki nyitányon, nem 
teheti ezt meg, minél nagyobb 
arányban kell nyernie. 

– Tudjuk, hogy a szakosztály 
vezetése sikerként értékelte ezt 
az eredményt, de hogyan véle-
kedtek a játékosok?

- A lányok is örültek, bár örö-
mük nem volt teljesen őszin-
te. Annak ellenére, hogy féltek 
a Vásárhelytől, nem akartak 
kikapni. De a 300 szurkolóval 
együtt boldogok voltak, hogy 
egy jó mérkőzést játszhattak és 
az eredmény miatt sincs szé-
gyenkeznivalójuk. A mérkőzés 
lefújását követő, percekig tartó 
vastaps is ezt bizonyítja. 

– Kiket lehetne kiemelni a 
játékosok közül?

– Elsősorban a két kapust, 
Megyes Ildikót és Richter 
Bernadettet, mindketten 
kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tottak. Megemlíteném még 
Dudás Csillát, Lázár Szilviát, 
Németh Helgát, Bánóczy 
Dianát, de azt nem tudom 
mondani, hogy mindenki száz-
százalékos teljesítményt nyúj-
tott. Mindenesetre Török Petra 
gólja nagy sikerként értékel-
hető. Neki mint érdi nevelésű 
játékosnak ez volt az első iga-
zán kemény meccse, amelyen 
meghatározó szerep hárult rá. 
Ha túlteszi magát a kishitű-
ségén és elhiszi, hogy ennél 
többre is képes, akkor nagyon 
jó játékos válik belőle.

Forrás: www.etvkezilabda.hu

Tisztes vereség a kupában

A csapatnak van tartása…

ÉTV-Érdi VSE–ASA Consolis HNKC: 28-36 (15-17)
Magyar Kupa, 4. forduló. Érd, Treff Sportcsarnok, 300 néző. Vezette:  Herceg 
József, Wiedemann Viktor.
Az ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó (kapus), Bánóczy Diana 5, Sidó Krisztina 4 (1), Németh 
Helga 2, Gálhidi Zsuzsanna 2,   Török Petra 1, Kisgergely Csilla 1 (1).

Csere:  Richter Bernadett (kapus), Dudás Csilla 5, Lázár Szilvia 4,  Banczik Julianna 3,  
Schneck Dóra 1, Szigeti Katalin, Pilmayer Márta. Edző: Kedves László.
ASA-Consolis Hódmezővásárhelyi NKC: Abramovics (kapus), Lovász 8, Nyikolajenko 5, 
Gerstmár 5, Gaál 2, Jókai, Koroknai 4. Csere: Vörös (kapus) 1, Busi 2 (1), Polláková 5, 
Draxler, Fülöp 1, Wolf 1, Nagy 2. Edzők: Farkas József, Dankó Ervin.

Kiállítások: 12, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 5/1.

A biliárd a televíziós sport-
csatornáknak köszönhetően 
egyre ismertebb és egyre elis-
mertebb a magyar sportszerető 
közönség körében. A hazai és 
nemzetközi versenyek ma már 
messze esnek a kocsmai dákós 
versengésektől, köszönhetően 
néhány megszállott biliárdos-
nak, akik időt és pénzt nem 
sajnálva évtizedekkel ezelőtt 
lerakták a hazai biliárdsport 
alapjait, s köszönhetően 
azoknak a sportembereknek, 
akik ma a nemzetközi élme-
zőnyben is helyet követelnek 
maguknak. 

Ezen sportolók közé tar-
tozik Hazay Máté, az érdi 
Vörösmarty-gimnázium vég-
zős hallgatója, aki több hazai 
és nemzetközi siker után 2008 
december 6-án megnyerte az 
úgynevezett 8-as versenyt, s 
ezzel ő lett az összetett bajnok 
is – a felnőttek között.

– A legtöbb ember ismeri 
a rexet, de mit kell tudni a 
biliárdról? 

– A biliárd három formáját 
űzik a világon. Én a világon 
leginkább elterjedt, három 
változatban ismert poolbiliár-
dot játszom. A 9-es játékban 
1 lökő- és 9 számozott golyó 
van. Az a győztes, aki a fennlé-
vő legkisebb számú golyóval a 
9-est a lyukba ütközteti. 

– Mióta tud ennyit a 
biliárdról?

– Jó pár éve nézem a tévé-
ben ezt a sportot. Az első asz-
talokat még legóból építettem, 
s ceruzákkal lökdöstem rajta a 
pingponglabdákat. Aztán 2004 
karácsonyán a Jézuska egy kis-
méretű, de valóságos biliárd-
asztallal lepett meg. Nem sokat 
gyakoroltam ezen, mert már 
a következő év első hónapjai-
ban elindultam életem első 
versenyén. Kurucz Tibor volt 
az ellenfelem, akitől bár kikap-
tam, de ő hívta fel a játékom-
ra a versenyszervezők figyel-
mét. Alig egy hónap múlva 
két-három fiatallal indultam 
hasonló megmérettetésen min-
den különösebb előképzettség 
nélkül. Ekkor az egyik fiú édes-
apja, Matula Gábor főleg a saját 
pénzből megszervezte a Gold 
Crown Modena Biliárdsport-
egyesületet, amelyben a fel-
nőttek leigazolása mellett 
elindult az utánpótlás-nevelés 
is. Ettől kezdve foglalkozom 
a biliárddal versenyszerűen. 
Felkészülésemet első edzőm, 
Tóth Sándor segítette.

– Ha jó számolom, három és 
fél esztendő telt el a hivatalos 
kezdés óta, s ma már Európa-
bajnoki érmekkel és magyar 
bajnoki címekkel is dicseked-

het. Ennyire könnyen adják itt 
a jó helyezéseket?

– Azt azért nem mondanám. 
Heti három-négy edzés, csa-
patbajnokság, hazai és külföldi 
tornákra való felkészülés, ver-
senyek. Mindez a tanulás, most 
pedig az érettségire való felkészü-
lés mellett. A magyar mezőny-
ben már 2005-ben pontszerző 
voltam, 2006-ban 9. lettem, 
egy évvel később pedig az első 
nyolc helyezett között tartottak 
számon, 15 évesen a felnőttek 
között. De 2007 egyéb vonatko-
zásban is nagyon jól sikerült. 
A 8-as játékban junior magyar 
bajnokságot nyertem, a felnőttek 
mezőnyében pedig 2. helyezést 
értem el. Csapatban megnyertük 
az NB II-t, feljutottunk az NB I-
be, s azóta a felnőttcsapatunkkal 
azonos osztályban szerepelünk. 
A junior-Eb-n a 14/1-es játék 
17 év alattiak versenyében a 
bronzérem lett az enyém, és fair 
play-díjat is kaptam. A Magyar 
Biliárdszövetség kategóriámban 
a játékostársak szavazat alapján 
az év poolbiliárd-játékosa címet 
nekem ítélte oda.

– Gondolom nagyon büsz-
kék önre a tanárai és az osz-
tálytársai is…

– A tanáraim? Nem hiszem, 
hogy tudnak bármit is, talán 
egyedül az osztályfőnököm. 
Az osztályban is csak a szű-
kebb baráti kör ismeri ezeket 
a dolgokat. Velük néha még 
biliárdozni is elmegyek. Én 
magam nem nagyon beszéltem 
soha más körben se a biliárd-
ról, se a versenyekről, se az 
eredményekről. 

– Önnek, az egyesületnek, 
a szponzoroknak nem fontos, 
hogy minél szélesebb körben 
megismerjék önt, az eredmé-
nyeket, hogy egy sikeres ver-
senyző révén minél népszerűb-
bé váljon ez a sportág?

– A csapatversenyeken 
való részvételünket anyagi-
lag is támogatják, de nekem 
nincs személyes szponzorom. 
Akiknek igazán sikereimet 
köszönhetem, azok a szüleim, 
akik minden versenyemre, 
sokszor még az edzésekre is 
elkísérnek, az edzőm, s termé-
szetesen a hátteret és a lehe-
tőséget biztosító egyesület. A 
költségek legnagyobb részét 
azonban a család állja. 

– Így hallgatva nagyon sze-
rénynek tűnik, pedig lehetne 
büszke, hiszen 2008-ban már 
igazi érett játékosként szerepelt 
az érem- és pontszerző verse-
nyeken.

– Tavaly országos junior-
bajnok lettem, az NB I-ben a 
hasonló korú fiatalokból álló 
csapatunkkal felnőttbajnoki 

címet nyertünk. December 6-án 
a tévé által is közvetített döntőt 
megnyerve lettem a 8-as játék 
felnőttbajnoka, s ezzel együtt 
az összetett bajnoki címet is 
megszereztem. A németországi 
Willingenben rendezett junior-
Eb-n most 5. lettem, de csapat-
ban bronzérmet szereztünk. És 
ismét én kaptam meg a Magyar 
Biliárdszövetségtől „az év junior 
poolbiliárd-játékosa” címet.

– Egy átlagember alig ismer 
valakit a biliárd nagyjai közül, 
de mégis érdekelne, hogy kik 
az ön példaképei?

– Példaképemnek Mika 
Immonent és Nico Wehnert 
tekintem, de én a mai napig 
felnézek minden versenyzőtár-
samra, tisztelem a felnőtt spor-
tolókat, nézem a szereplései-
ket, hogy minél többet tanul-
jak tőlük. Igyekszem ellesni 
a mozdulatokat, megfigyelem, 
hogy bizonyos kényes szituá-
ciókat hogyan kezelnek. Mert a 
biliárdparti sem csak az aszta-
lon dől el, hanem fejben. 

– Gondolom, hogy a sport-
ban elért eredményeket min-
denképpen szeretné megőrizni, 
netán újabbakkal tetézni, de 
mit tervez a magánéletében?

– Hasonló szereplést várok 
magamtól továbbiakban a 
sportban, de nagyon készülök 
az érettségire is. Műszaki egye-
temre szeretnék felvételezni, 
első helyen a közlekedésmér-
nöki, másodikon az építőmér-
nöki kart megjelölve.

A gyógyszertári szakasszisz-
tens édesanya természetesen 
nem kevésbé büszke másik, 
16 éves fiára sem, aki a diósdi 
ifjúsági labdarúgóknál kapus. 
A szakemberek véleménye 
szerint még sokat hallunk a 
poolbiliárdban most összetett-
ben felnőtt magyar bajnoksá-
got szerzett, s műszaki pálya-
választásával az építőmérnök 
édesapja nyomdokait követni 
szándékozó Mátéról.

 Vizsy Ferenc István

Tizenhét éves érdi gimnazista
a magyar biliárdbajnok

Dudás Csilla gólt dob – a 24 éves beállós öt gólt jegyzett az érdi 28-ból
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Mozgalmas jelenet az érdi kapu elõtt – a hódmezõvásárhelyi csapat 
erõsségét jól szemlélteti, hogy a 9-es Pollakova a szlovák, a 7-es számú 
Nyikolajenko pedig az ukrán nemzeti válogatott tagja. 

Hazay Máté: A legtöbbet a szü-
leimnek köszönhetem, akik min-
den versenyemre, sokszor még az 
edzésekre is elkísérnek
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