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Amikor belép a szerkesztőség-
be, nem mondható el róla, hogy 
birkózó, az azonban igen, hogy 
„valamit” sportol. Mert 52 kiló 
ide, 52 kiló oda, az alkatából 
látnivaló, hogy rendszeresen 
edz a még csak 16 éves lányka, 
aki augusztus első hétvégéje óta 
akár mérföldkőként szerepelhet 
a magyar birkózósportban. Az 
első aranyérmes a női szakág-
ban.

– Amikor megnyertem, fogal-
mam sem volt arról, hogy az 
enyém a női szakág első aranya. 
Annak örültem csak, hogy túl 
vagyok a négy mérkőzésemen, 
ami sok erőt kivett belőlem – 
mondja Mercédesz, aki érthetően 
elégedett és boldog a sikere után.

A szarajevói versenyen négy 
ellenfelét kellett legyőznie 
ahhoz, hogy eljátsszák a tisztele-
tére a magyar himnuszt a szara-
jevói Olimpiai Sportcsarnokban. 
Lengyel, belorusz, cseh és orosz 
ellenfelét kellett legyőznie ahhoz, 
hogy arany kerüljön a nyakába. 
A döntőt megelőző összecsapá-
sait biztosan nyerte Mercédesz. 
A lengyel Szulc ellen két menet-
ben (2-0,4-0), a belorusz Vidrenko 
ellen hasonlóan (1-0, 5-0), a cseh 
Hanzlicková ellen három menet-
ben (0-2, 4-0, 1-0) diadalmas-
kodott, ami a finálét jelentette a 
Csanádi gimnázium másodikosa 
számára.

– Azt tudtam, hogy nem lesz 
könnyû az orosz ellen sem, de 

azt nem gondoltam volna, hogy 
ennyire nehéz lesz legyőzni. Az 
első menetet elveszítettem 1-0-
ra, a másodikat ugyanennyire 
megnyertem, így megint a har-
madik felvonás, a hosszabbítás 
döntött. Fáradt voltam, az elő-
döntőben is túlóráznom kellett, 
s ez várt rám most is. Ha nem is 
könnyen, de egy mögékerülés-
sel sikerült megszereznem azt a 
pontot, amelyik az aranyat jelen-
tette. Először nem is akartam 
elhinni, aztán a csapat, az edzők 
tudatosították bennem, hogy 
Európa-bajnok vagyok. Igazából 
még most sem fogtam fel, szok-
nom kell a gondolatot, hogy mi 
is történt velem.

Pedig valójában nem is lehetett 
bombameglepetés a győzelme, 
mert, amint elmondja az Érdi 
Spartacus birkózóinak a vezető-
edzője, Tar Mihály, Mercédesznél 
céltudatosabb emberke rit-
kán „pottyan” a szőnyegre. 
Határozott célkitûzéseit hihetet-
len mennyiségû edzésmunkával 
támasztja alá, így érhette el, hogy 
16 éves korára már olyan ered-
ménysorra lehet büszke, amelyet 
sokan mások egész pályafutásuk 
alatt sem érnek el.

Mercédesz nyolcszoros (!) 
magyar bajnok, végignyerte azon 
súlycsoportok bajnokságait, 
amelyekben az elmúlt években 
versenyzett. A 32 kilóban kezdte 
kilencévesen, hogy aztán mára 
eljusson az 52 kilós kategóriá-

ig. A birkózó aranyak mellett 
sumoérmek is foglalják a helyet 
a vitrinben, hiszen e küzdősport-
ban kétszer nyert korosztályos 
Eb-aranyat, s ugyanennyiszer 
bronzot.

A cél persze, mint minden 
magára valamit adó sportolónak, 
a csúcsok csúcsa, az olimpia. 
Ennek sem szalad azonban fejjel 
a lány.

Ismét nehéz mérkőzés várt 
az érdi csapatra Soroksáron, 
ahol a hazaiak megerősö-
dött játékoskerettel a dobo-
gós helyezést tûzték ki célul 
maguk elé. A vendég érdiek 
a szerdai Magyar Kupa ( Érdi 
VSE-Cegléd 0-1) mérkőzéssel 
a lábukban érkeztek a talál-
kozóra, és nem lehetett tudni, 
hogy a fáradtság milyen hatás-
sal lesz a játékukra.

 A mérkőzés elején nagyon 
hamar vezetést szerzett a 
hazai csapat. A 4. percben egy 
beívelt szögletet Mészáros fej-
jel jutatott az érdi kapuba.1-0. 
A gólt követően lábra kaptak 
az érdiek, enyhe mezőnyfö-
lényt harcoltak ki a sokat sza-
bálytalankodó és már ekkor 
időhúzásra játszó hazaiak-
kal szemben. Az érdi táma-
dásokból azonban hiányzott 
az átütő erő, de még így is 
volt lehetőség az egyenlítésre. 
A 15.percben a hazai kapus a 
hátvédjével ütközött, a labda 
Drozdik elé került, aki a kapu-

ba lőtt. A partjelző intésére 
azonban a játékvezető megle-
petésre szabadrúgást ítélt.

 A második félidőre mintha 
kicserélték volna az érdi játé-
kosokat. Frissebben mozogva, 
egymás után vezették táma-
dásaikat a hazai kapura. Az 
erőfeszítésüknek végül meg 
is lett az eredménye. Az 57. 
percben Flórián távoli lövése 
az addig jól védő hazai kapus 
hasa alatt csúszott a gólvo-
nalon túlra. 1-1. Felcsillant a 
remény a vendégek előtt, akár 

a győzelem megszerzésére 
is. Továbbra is bátran játszot-
tak az érdiek, míg a hazaiak 
állandó szabálytalankodással 
igyekeztek a játékot tördel-
ni, nem is eredmény nélkül. 
A legnagyobb gólhelyzet mégis 
a vendég érdiek előtt adódott, 
de Németh közeli lövését hárí-
totta a hazai kapus. A második 
félidei játéka alapján az érdi 
csapat közelebb állt a győze-
lemhez, de a hétközi kupa-
mérkőzés fáradalmai nem 
múltak el nyomtalanul, így a 
döntetlen is szép eredmény a 
mindig veszélyes soroksáriak 
otthonában.

 
Soroksár LC – Érdi VSE   
1-1 (1-0)
Soroksár, 400 néző
Játékvezető: Manlavér Z.
 
Érdi VSE: Szabó G. – Szauter 
I., Jakab Á., Horváth S., 
Kovács K. – Huber B., 
Megyeri R., Flórián Á., Gróf 
A., Németh G. – Drozdik D. 

(Cservenka G.)
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerző: Flórián Á.
Sárga lap: Gróf A.
Jók: Szauter I., Jakab Á., 
Kovács K.

Az érdi csapat a 3. forduló-
ban, augusztus 28-án szomba-
ton délután öt órakor a Dorog 
otthonában lép pályára. A 4. 
fordulóra kiírt Sárisáp elle-
ni hazai mérkőzés időpontja 
valószínûleg változik.

  Harmat Jenő

Jöhet az új vitrin!
Bosznia-Hercegovinában, Szarajevóban rendezték meg 
a birkózók kadett Európa-bajnokságát, amelyen az Érdi 
Spartacus versenyzõje, Dénes Mercédesz aranyérmet 
szerzett az 52 kilósok között. A szõke lány a szakág elsõ 
Eb-aranyát, elsõ nemzetközi sikerét tudhatja magáénak.

Névjegy
Dénes Mercédesz
1994, március 14., Budapest
Érdi Spartacus
Edzői: Vejki Tamás, Südi Gábor, Tar 
Mihály
Birkózásban nyolcszoros magyar bajnok, 
sumóban kétszeres korosztályos Európa-
bajnok és kétszeres bronzérmes.
Jövő évi cél: ifjúsági világbajnokság, 
junior Európa- és világbajnokság

– Odébb van még az, addig 
nagyon sokat kell még edzeni, s 
nagyon sok, s nem is kis sikert 
elérni. A végső cél ettől függetle-
nül az olimpia, mi más lehetne? 
A súlycsoportokat illetően sze-
rencsés vagyok, mert a játékok 
mûsorán szerepel az 55 kiló, 
amelyikbe bizonyára bele fogok 
erősödni, s talán jelentősebb 
fogyás nélkül tudok majd verse-
nyezni ebben a súlyban – mondja 
a terveit a jövőről.

Dénes Mercédesz olyan család-
ba született, amelyben nem is 
lehet sport nélkül élni, s feltéte-
lezhetően a szülők sem enged-
nék, hogy plázákban tengjen-
lengjen a pici lányuk…

– Apu kick bokszban ért el 
szép eredményeket, az édes-
anyám, Váránszki Krisztina az 
érdi sumózók között lett Európa-
bajnoki bronzérmes csapatban, 
s a testvéremnek, Krisztiánnak 
is van egy sumo Európa-bajno-
ki ezüstje. A sorsomat én sem 
kerülhettem el, de nem is akar-
tam… – mondja mosolyogva a 
lányka.

A megérdemelt és rövid-
ke nyári pihenő után ismét a 
helyi Spartacus edzői veszik át 
az irányítást Mercédesz napjai 
fölött. Vejki Tamás, Südi Gábor 
és persze Tar Mihály osztja majd 
be Mercédesz idejét – Érden. 
A fővárosban pedig, ahol az ifjú-
sági válogatottkeret edzésein vesz 
részt, Nagy Lajos irányítja a szak-
mai munkáját.

Segítő kezekben és jó szán-
dékban tehát nincs hiány, s ha 
az okos szakmai tanácsok nyitott 
fülekre találnak, akkor a Dénes 
családnak idővel új vitrin után 
kell néznie, mert a mostanit kinő-
heti.

Már csak azért is, mert 
Mercédesznek lehet, s lesz is, 
akár még jó tíz-tizenöt éve a bir-
kózószőnyegen.

 Róth Ferenc
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Egy félidõnyi elõny  
a hazaiaknak

Harc a labdáért – zöld mezben az érdi csapat
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Mercédesz egy gyõztes meccs után.


