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Érdi baseball hírek

Magyar-szlovák baseball fesztivál Érd-Ófaluban
Az Érdi Baseball Team Egyesület szervezésében magyar-szlovák barátságos Baseball 
Fesztivál lesz az ófalui sporttelepen juvenális korú csapatok (9-12 éves fiúk, lányok) 
egymás közötti mérkõzéseivel.
Idõpont: 2010. május 22. (szombat) 9.00-17.00 óra között. 

A tornán részt vevõ csapatok: 
Budapest-Astors Junior, Vác-Iron Men, Pozsony-I. területi, Pozsony-II területi, Diósd-Dodger, 
Érd-Indians, Érd-Cardinars, Érd-Rodstarts.
A családok jó hangulatáról, szórakozásáról további izgalmas programok szervezésével 
(családi sportrendezvények, vetélkedõk, csoportos sportrendezvények, bemutató edzé-
sek, és több helyszínen történő bográcsos főzés) igyekszünk gondoskodni. 
Minden tisztelt szurkolót és érdeklődőt, mozogni vágyó családot szeretettel várunk.

 Bajtai Béla fõtitkár, Érd Baseball Team Egyesület

Elmaradt a mérkõzés
A 22.  fordulóra  kiírt  Csepel  FC–Érdi  VSE labdarúgó-mérkő-
zés a pálya használhatatlansága miatt elmaradt. A találkozó 
új  időpontja  május  26.  szerda  18  óra,  helyszíne  a  csepeli 
sportpálya.
    Most  hét  végén,  május  22-én  szombaton  öt  órakor  a 
Budafok  LC  csapatát  fogadja  az  érdi  együttes  az  Ercsi  úti 
sportpályán.
   Harmat Jenő

Tulajdonképpen  kezdhetnénk  a 
történet végével: az érdi női kézi-
labdázók  a  Magyar  Kézilabda 
Szövetség  elnökétől,  Sinka 
Lászlótól átvették  a  második 
vonal, az NB I/B megnyeréséért 
a  jól  megérdemelt  aranyérme-
ket,  feljutva  az  első  osztályba 
– de hát ezt már tudtuk a meccs 
előtt is, hogy így lesz.
Ezek  a  lányok  ugyanis  nem 

bíztak  semmit  a  véletlenre: 
már  a  záró  forduló  előtt  olyan 
tetemes  előnnyel  álltak  a  tabel-
la  élén,  hogy  akár  ki  is  kap-
hattak  volna,  vagy  lazán  „ellö-
työghették”  volna  ezt  az  utolsó 
meccset,  akkor  is  ők  végeztek 
volna az első helyen. De ezek a 
lányok nem olyanok: ők küzde-
nek,  jól  játszanak,  tehetségesek 
– és nyernek. A bajnokság utolsó 
mérkőzésén is, és nem csak úgy 
éppen  hogy,  hanem meggyőző-
en,  magabiztosan,  ahogy  egy 
első helyezetthez illik.
Mert  ünnepi  hangulat  ide 

vagy  oda,  volt  itt  egy  ellenfél 

is,  akivel  meccset  kellett  ját-
szani.  Megszólalt  a  játékvezető 
sípja,  eltelt  33  másodperc,  és 
már  Balog Beáta  be  is  talált  az 
ellenfél  kapujába.  Aztán  jöttek 
sorban  a  szebbnél  szebb  érdi 
találatok,  és  a  nézőtéren  már 
csak  azt  számolhattuk,  mikor 
érkezik  el  az  ezredik  gól, mert-
hogy ez is biztos volt, hogy ezen 
a meccsen  lesz  ezredik.  Lett  is: 
Pilmayer Márta nevéhez fûződik 
a találat, ő továbbította látványos 
mozdulattal  a  felső  sarokba  a 
labdát  –  és  a  felkészült  nézők 
már lengethették is az ezres szá-
mot,  gondosan  előkészített  táb-
lácskáikon. 
Ezzel  persze  nem  állt  meg  a 

gólgyártás, Szrnka Hortenzia, Õri 
Cecília, Gyetván Krisztina, meg a 
többiek  fáradhatatlanul  gyártot-
ták  a  találatokat.  Zárásként,  a 
találkozó  utolsó  perceire  pedig 
Németh Helgát  is  pályára  köve-
telte  a  közönség  –  aki  aztán 
habozás nélkül bevágta a kapuba 
a hazaiak 46. gólját. Így ért véget 

a  bajnoki  idény  utolsó  meccse, 
25  gól  különbséggel  nyertek  az 
érdiek. A részletek:

ÉTV-Érdi VSE–Tolna KC 
49-24 (19-10)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
450 néző
Játékvezetők: Kóródi Beáta, 
Major Gábor
Versenybíró: Szloska Ernő
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó
Richter Bernadett, Schneck 
Réka, Török Petra 4, Szrnka 
Hortenzia 7, Sidó Krisztina 2, 
Gálhidi Zsuzsanna 6, Balog 
Beáta 3 (2), Õri Cecília 8, 
László Barbara 5 (1), Gyetván 
Krisztina 6, Pilmayer Márta 3, 
Pádár Margó 4, Németh Helga 1.
Hétméteresek: 6/3
Kiállítások: 4 perc

És  el  ne  felejtsük:  nyertek 
a  fiatalok  is,  ők  45-20  (24-9) 
arányban  bizonyultak  jobbnak 
ellenfelüknél  –  az  ő  nyakukba 
ezüstérem kerül.
A meccs  lefújása  után  pedig 

kezdődhetett  az  ünnepség. 
A lányok  elhagyták  a  ter-
met,  aztán  csakhamar  vissza-
tértek,  immár  mindannyian 
ünnepi,  alkalmi  pólóban,  az 
ÉTV-Érdi  VSE   fiataljai  kísére-
tében.  Sinka  László,  a  Magyar 
Kézilabda  Szövetség  Elnöke 
átadta  az  aranyérmeket,  T. 
Mészáros András polgármes-
ter  egy  gyönyörû  kristályser-
leggel  lepte  meg  a  kedvence-
ket,  Bugyenszky Lajos,  az  Érdi 
VSE Ügyvezető  Elnöke  pedig 
ötemeletes,  a  lányok  arcképei-
vel  díszített  tortát  gurított  be  a 
csarnok közepére. Azt követően 
már a rendkívül szigorú bizton-
sági  őrök  sem  akadályozhatták 
meg,  hogy  szóba  elegyedjünk 
az  ünnepi  esemény  néhány 
főszereplőjével.
– Kínait beszéltünk meg – ava-

tott  be  az  ezredik  gól  szerzője, 
Pilmayer  Márta  a  felkészülés 
részleteibe. – Vagy a BB bal szél-
ről, vagy én jobbról…
–  Tehát  Balog  Beáta  balról 

repült volna…

– Igen, de nekem jött a labda, 
és akkor én  lőttem,  jobb szélről 
vetődve.  Hatalmas megtisztelte-
tésnek érzem, hogy én lőhettem 
az  ezrediket,  ilyen ünnepi  alka-
lommal, és ilyen közönség előtt. 
Én még második vonalban ilyen 
csapatban nem  játszottam, ahol 
ilyen fantasztikus a közönség, és 
komolyan mondom,  ennél  jobb 
helyen még életemben nem vol-
tam, isteni másfél évem volt.

Megyes Ildikó, a csapat kapitá-
nya is a környezetet emelte ki:
–  Kevés  olyan  hely  van,  ahol 

ennyire szeretnek egy csapatot.
–  És  egymást  is  szeretik? 

Kapitányként biztosan tapasztalt 
már  feszültségeket,  koccanáso-
kat, hiszen lányokról van szó…
– Fantasztikus egyéniségekből 

áll  ez  a  csapat,  de  úgy  érzem, 
hogy  csapatként  is  nagyon  jól 
van  összerakva  ez  a  társaság, 
ezért  is  tudtunk  ilyen  eredmé-
nyesek lenni. Ebben az is benne 
van, hogy az esetleges feszültsé-
geket is tudtuk kezelni.
A zárómeccs  utolsó  percei-

ben zengett a csarnok a „Helga, 
Helga”  bíztatástól,  amikor 
Németh  Helgát  követelték  a 
nézők a pályára. 
– Feltett szándékom volt, hogy 

ma  nem  állok  be,  nem  is  volt 
rajtam  minden  felszerelés,  de 
aztán  láttam,  hogy  ilyen  bízta-
tásra  egyszerûen  nem  tehetek 
mást,  be  kell  állni.  Azt  persze 
nem  tagadom,  hogy  nagyon  jó 
érzés  volt  ilyen  közönség  előtt 
pályára lépni.
–  Milyen  érzés  volt  játékos-

ként  átvenni  az  edzői  feladatok 
ellátását is?
– Nem tagadom, voltak nehéz-

ségeim, amikor be kellett cserél-
ni magam a mérkőzés  tizenötö-
dik, huszadik percében, de most 
tavasszal már nélkülem  is meg-
győző volt a csapat játéka. De ezt 
elmondhatom az egész szakosz-
tályról is: megfelelő létszámú és 
erősségû  az  utánpótlás,  és  úgy 
néz  ki,  hogy  a  városnak  is  fon-
tos a kézilabdacsapat szereplése. 
Végül  is két és  fél év alatt  felju-
tottunk az  első osztályba,  és  ez 

azt mutatja, hogy érdemes nagy 
terveket kitûzni a csapat elé.
A felnőtt  csapat  mérkőzése 

előtt  játszottak  az  ifjúságiak. 
A csapatban  kiváló  játékkal,  és 
nem utolsósorban 11 góllal vétet-
te  magát  észre  László Barbara 
–  aztán  ebből  a  sztárszerepből 
egyszerre  csak  váltott,  és  a  fel-
nőttek bemelegítéséhez ő cipelte 
be a  labdákat  tartalmazó  jókora 
zsákot. 
– Természetes ez, mert tavaly 

még én voltam a legfiatalabb, és 
rajtam ragadt, de hát mindenhol 
a  legfiatalabb  viszi  be  a  zsákot. 
Jövőre lehet, hogy nem így lesz.
–  És  még  mi  lesz  jövőre? 

A csapattal, a csapatban?
– Azt hiszem, számítanak rám 

az  első  osztályban  is,  és  én  is 
mindent megteszek, hogy minél 
jobb teljesítményt nyújtsak. 
T.  Mészáros  András  polgár-

mesternek szívügye a csapat, az 
egyesület, de hogy látja, mennyi-
re fontos ez a városnak?
–  Azt  hiszem,  hogy  egyre 

fontosabb.  Amikor  három 
évvel  ezelőtt  leültünk  tárgyal-
ni a szövetség vezetőivel, akkor 
még  csak  arról  volt  szó,  hogy 
maradjunk  benn  az  NB  II-ben. 
Most pedig ugye már NB  I-es a 
csapat.  Célokat  persze  mindig 
lehet  kitûzni,  feladatokat  meg-
fogalmazni,  de  igazán  az  a  jó, 
amikor ezekhez akadnak megfe-
lelő társak, akikkel végre is lehet 
hajtani az elképzeléseket. Tehát 
itt  a  lányok  szerepe  a  fontos, 
ők dobták a gólokat, a sikert ők 
harcolták ki. Ezt a  tornacsarno-
kot  meg,  amit  nemrég  adtunk 
át, már most  kinőtte  a  kézilab-
da,  ami  azt  mutatja,  hogy  az 
emberek  szeretik  a  kézilabdát, 

szeretik  a  csapatot.  Egy  ilyen 
csapat  ugyanis  lehetőséget  ad 
arra,  hogy  az  emberek  örülje-
nek, hogy jól érezzék magukat.
– Ráadásul, ahogy elmondták 

a  csapat  szakvezetői,  az  embe-
rek nemcsak nézik a kézilabdát, 
hanem  küldik  a  gyerekeiket  is 
ide sportolni.
–  Igen,  és  az  azt  is  jelenti, 

hogy  a  kiemelt,  a  rivaldafény-
ben  látszó  éljátékosok  mellett 
vagy  kétszázan  még  sportol-
nak  rendszeresen,  mert  most 
már  minden  korosztályban 
tudunk  indítani csapatokat. De 
visszatérve a most bajnokságot 
nyert  társasághoz:  a  város  tör-
ténetében  ez  az  első  együttes, 
amely a nemzeti bajnokság első 
osztályában  tud  szerepelni,  és 
ez  nagy  dolog.  Amikor  kivá-
lasztottuk  a  kézilabdát  Érden, 
amikor  három  éve  döntöttünk 
a  fejlesztése  mellett,  akkor  az 
is szerepet játszott, hogy ehhez 
a  városnak  megvan  az  ereje. 
Egy  focicsapathoz  biztosan 
nem  lenne,  mert  sokkal  többe 
kerül, és még akkor is kétséges 
az  eredmény,  hiszen  jelentős 
különbség  van  a  magyar  foci 
és  a  magyar  kézilabda  nem-
zetközi  elfogadottsága  között. 
A magyar  női  kézilabda  jelen-
leg a világ élvonalában van. Ha 
tehát ebben mi egy  jó közepes 
csapatot  fenn  tudunk  tartani, 
akkor gyakorlatilag a világ élvo-
nalában  szerepelhet  Érd  sport-
ja.
Az  aranyérmes  lányok  két 

hétig még edzenek, aztán legkö-
zelebb június 3-án lehet látni az 
ÉTV-Érdi VSE tagjait. Akkor már 
az új csapat mutatkozik be.
  B. N. 

Sikertörténet, számokban
1973   óta működik női kézilabda szakosztály az Érdi VSE keretein belül
3  éve állt a város vezetése a csapat mellé.
3  éve egyetlen utánpótlás (ifi) csapata volt a szakosztálynak, 18 igazolt játékossal
144   igazolt utánpótláskorú játékos van jelenleg a szakosztályban 1/3-át a költségve-
tésnek az utánpótlás használja fel
2008-ban, az utolsó NB2-es évben az ifjúságiak bajnokságot nyertek  
2010-ben az ifjúsági csapat is bebizonyította, hogy mindenben a felnőttek nyomdokai-
ban jár, és a Győri ETO utánpótlás gárdája mögött az ezüstérmet szerezte meg
1  év alatt, a városi szerepvállalás első évében jutott fel a csapat az NB1/B-be, ahol első 
szezonjában 3., most pedig 1. lett  
2,5 évig állt a csapat élén Kedves László edző, akinek távozása után a kiváló játékos és 
megfelelő edzői képesítéssel rendelkező Németh Helga vette át megbízottként a vezető 
edzői feladatkört
2007 végén a Batthyány Tornacsarnok felújítási munkálatai miatt a Treff 
Sportcentrumba költözött a csapat, ahonnan idén februárban tért vissza az újjászületett 
létesítménybe
2008 őszén választotta a csapat mezként a narancssárga-fekete színeket, ami különle-
gesség a magyar női mezőnyben, a játékosok azóta ilyen  felszerelésben játszanak 
2008. október 4.  óta hazai pályán bajnoki mérkőzésen veretlen a csapat 
2009-ben, története első Magyar Kupájában Érd a legjobb 16 közé jutott, ahol az NB1-
es Hódmezővásárhely csapata állította meg 
8 közé jutva idén ezt a teljesítményt is felülmúlta a csapat
51 ponttal most megnyerte a csapat a második vonal bajnokságát, az NB1/B-k törté-
netében ennyi pontot csapat még nem gyűjtött 
1000 gól felett teljesített a csapat az idei bajnokságban, és ez rekord

Veretlenül nyert bajnokságot  
a nõi kézilabdacsapat

Az öröm percei az utolsó mérkõzés lefújása után
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