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Érdi karatékák 
sikere Athénban

Elkezdõdött a felkészülési idõszak
Az Ercsi úti pályán kezdődött az ÉTV-
Érdi VSE női kézilabdacsapatánaknak 
felkészülése; a teljes keret jelenlétében 
futás, nyújtás és futóiskola volt a prog-
ramban. Ezt követték hasonló, „han-
golódó” jellegű foglalkozások, aztán 
kemény alapozó munka következett a 
két hónap múlva esedékes bajnoki rajt 
jegyében.

A tervek szerint három hét után kez-
dődnek a terembeli edzések, tehát több 
mint egy hónap áll rendelkezésre a 
játék csiszolására. Természetesen több 
előkészületi mérkőzés, felkészülési 
torna is színesíti az időszak programját, 
az Érden rendezendő kupán túl Hévízre 
és Győrbe is meghívást kapott a csapat. 
Sőt augusztus végén a Magyar Kupában 
is megkezdjük szereplésünket, remél-
hetőleg legalább olyan sikeresen mene-
telünk majd, mint a tavalyi sorozatban.

Augusztusi edzőmérkőzések:

Aug. 11. 17.00 FTC II. – ÉTV-Érdi VSE       
(Népliget)
Aug. 13. 19.00 ÉTV-Érdi VSE – Bugyi   
(Treff Sportcentrum)
Aug. 15. 10.30 és 15.30 (2 mérkőzés!)  
Siófok – ÉTV.Érdi VSE
Aug. 29. Győri torna
Résztvevők:  ÉTV-Érdi VSE, VKL SE 
Győr, egy osztrák és egy szlovák első 
osztályú csapat

Összeállt a keret

Az ÉTV-Érd VSE NBI/B felnőtt keret 
tagjai
Kapusok: Megyes Ildikó, Richter 
Bernadett, Schneck Réka; 
Jobbszélsők: Pilmayer Márta, Török 
Petra; 

Jobbátlövők: Németh Helga, Pádár 
Margit; 
Irányítók: Gyetván Krisztina, Sidó 
Krisztina; 
Balátlövők: László Barbara, Schneck 
Dóra, Szrnka Hortenzia; 
Balszélsők: Balog Bea, Gálhidi 
Zsuzsanna;
Beállósok: Dudás Csilla, Őri Cecília. 

Ifjúsági korú játékosok: Schneck 
Réka, László Barbara. Újonnan érke-
zettek: Schneck Réka, Pádár Margit, 
Gyetván Krisztina, Szrnka Hortenzia, 
Balog Bea.

Elkészült a sorsolás

Még az utolsó pillanatokban is vál-
toztattak a csoportok összetételén, 
végül az NB 1/B mindkét csoportjába 
13-13 csapat került, így mindig van 
egy szabad hétvégés. A sorsolásnak 
köszönhetően az első fordulóban rög-
tön Érd a kimaradó. Nem minősíthető 
szerencsésnek, hogy mindkét NB I-ből 
kiesett csapat nálunk kapott helyet, a 
nagy múltú Vasas-ASI és a PTE-PEAC. 
Feljutók a Kispesti AC csapata (akikkel 
két edzőmeccsen is döntetlent játszot-
tunk tavasszal), illetve a délnyugati 
csoportból a Tolna KC. 

Ugyancsak nem öröm, hogy az NBI-ből 
kieső pécsi PTE-PEAC csapatával játszunk 
először – a második fordulóban – ráadá-
sul idegenben. A szakvezetők fejében 
megfordult, hogy egy későbbi hazai 
meccsünket előrehozassuk, így esetlege-
sen itthon kezdhetnénk. Természetesen 
ez még tárgyalás kérdése.  

Ezután kétszer is itthon játszunk, a 
Szentendrei NKE és a Nagyatádi NKK 
csapatai ellen. A mindenki által legjob-

ban várt meccs, remélhetőleg a „baj-
noki döntő”, a Győri Audi ETO KC II 
csapata elleni meccs a 6. fordulóban, 
az október 25-i hétvégén kerül megren-
dezésre, hazai környezetben. 

Augusztus végén kerül sor Érd város 
és térsége eddigi legrangosabb női 
kézilabdakupájára, a BL-ben induló 
Budapest Bank FTC, a hódmezővásár-
helyi ASA-Consolis HNKC, a feljutó 
Veszprém Barabás KC és a feljutást 
megcélzó, megerősödött ÉTV-Érdi VSE 
részvételével. Augusztus 22-én 9.30-
tól várunk minden érdeklődőt a Treff 
Sportcentrumban. Augusztus 23-án NB 
II-es csapatok szereplésével folytatódik 
a kétnapos programsorozat.

Kell egy jó csapat!
Az Étv-Érdi VSE 

nõi kézilabda-szakosztálya
szeretettel várja utánpótlás

csapataiba
a kézilabda iránt

érdeklődő lányokat.
Jelentkezés és érdeklődés:

2000-es születésűek és fiatalabbak, 
szivacskézilabda:
Kisgergely Csilla, 

Tel: 06-30/554-29-56
1997–98–99-es korosztály:   

Oláhné Balogh Tünde, 
06-20/527-05-11

1994–95–96-os korosztály:
Havril Károly, 06-20/343-17-78

Görögországban rendezték a X. 
Shotokan Karate-Do International 
Federation (SKIF) Világbajnokságot. 
Az Érdi Karate Sport Egyesület négy 
sportolóval vett részt a megméretteté-
sen. A 12 éves Bagdi Ákos 2. helyezést 
ért el.

Az Érdi Karate Sport Egyesület görög-
országi szereplését a 2009. július 6–13-
ig megrendezésre kerülő VIII. Gasshuku 
előzte meg. A nyári shotokan karate 
tábort Budapesttől 110 kilométerre, a 
Szelidi-tónál, Dunapatajon tartották. Az 
edzőtáborban 27 sportoló vett részt, 
köztük négy világbajnokságra készü-
lő válogatott versenyző. A 8 nap alatt 
összesen 13 edzést vezényeltek a tábo-
rozó karatékáknak. A Gasshuku célja a 
csapatépítés, az összetartás erősítése, 
az erőnlét-, állóképesség- és ügyesség 
fejlesztése, valamint a vb-n induló ver-
senyzők felkészítése volt.

Az SKIF Világbajnokságot hároméven-
te rendezik meg. A 2006-os Japánban 
zajlott, a 2012. évit Ausztráliába ter-
vezik. Az idei szervező a világszer-
vezet görögországi intézete volt, így 
Athénban került sor az év legrangosabb 
karateeseményére. A versenyt az olim-
piai sportcsarnokban bonyolították le, a 
magyar csapat szerint kiváló rendezés-
ben. Összesen 65 ország 1300 verseny-
zője, különböző korcsoportokban (-12, 
12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-39, 40-44, 
45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+) mérte 
össze erejét.

Az Érdi Karate SE tagjai első alka-
lommal vettek részt ilyen nagyszabású 
tornán. Bebők Imre, az egyesület elnöke 
és vezetőedzője szerint: 

– Tudtam, hogy nagy kihívás ez a 
verseny, nagy izgalom volt bennem az 
utolsó pillanatig.

A világbajnokságon négy karatéka 
képviselte korosztályában az egyesüle-
tet, Érdet, Magyarországot. A sportolók 
kata (formagyakorlat) versenyszám-
ban kitűnő eredményeket értek el. A -
12 éves korosztályban Szili Dominik 
(9), a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola tanulója a legjobb 16-ba, Szabó 
Bendegúz (10), a Széchenyi István 
Általános Iskola diákja a legjobb 32-
be jutott. Bagdi Ákos (12), a Gárdonyi 

Géza Általános Iskolából a 12-13 évesek 
között ért el kiemelkedő eredményt: 2. 
helyezést, míg Kovács Gergely (17), a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium tanuló-
ja 6. helyezésével csak kicsivel csúszott 
le a világbajnoki dobogóról.

A klub 1992 óta az érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskolában foglalkozik a karate 
tömeg- és versenysport szintű oktatásá-
val. Az Érdi Karate SE nevet 2005-ben 
vette fel. Jelenleg 45-50 aktív sportolót 
foglalkoztat, 5 éves kortól egészen 60 
éves korig. Az edzéseket Bebők Imre 4. 
danos karatemester tartja.

Az egyesület eddigi legjobb ered-
ményei között több nemzetközi kupa, 
Európa- és országos bajnoki, diákolim-
piai cím szerepel. A sportolók hat év 
alatt (2001 novemberétől 2007 decem-
beréig) 119 arany-, 66 ezüst, és 70 
bronzérmet gyűjtöttek be, így nem 
csoda, hogy az Érdi Karate SE a SKIF 
Magyarországi Szövetsége (SKI-H) leg-
eredményesebb klubjának számít.

Az edzéseket – hétfőn, szerdán és 
pénteken délutánonként – a Teleki 
iskolában kezdő, haladó és versenyző 
csoportokra bontva tartják. Jelentkezni 
folyamatosan, a tréningek előtt lehet. 
Az alsó korhatár 5 év. Próbaedzés lehet-
séges.

Az egyesület további terve – a csapat-
építés és a taglétszámnövelés mellett – a 
különböző versenyekre való felkészü-
lés, hiszen a közeljövőben (2009 októ-
berében, illetve novemberében) kerül 
sor az SKDUN szövetség világbajnoksá-
gára, az Ippon-Shobu (egy pont elérésé-
ig tartó mérkőzés) Magyar Bajnokságra 
és Kiemelt Hazai Versenyre, valamint 
az SKIF MSZ Országos Bajnokságra. 
A karatékák távolabbi céljai között a 
2010-es svédországi SKIF Európa-baj-
nokságon, illetve a 2012-es ausztráliai 
XI. SKIF Világbajnokságon való minél 
eredményesebb részvétel szerepel.

T. Mészáros András polgármester, 
Maitz Ferenc, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola igazgatója, valamint 
egy segítőkész szülő, Szili Árpád támo-
gatása nagyban hozzájárult a csapat 
sikereihez – az egyesület tagjai ezúton 
is köszönik a sok segítséget.

 Kovács Renáta

A gyõzelmi emelvény második fokán a 12 éves Bagdi Ákos, a Gárdonyi Géza Általános 
Iskolából a 12-13 évesek között ért el kiemelkedõ eredményt: ezüstérmes lett

sport

A kézilabdázók mérkõzésekkel várják az õszi idényt


