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Gyakran mondogatják, hogy a 
jól elvégzett munka után édes, 
jóleső a pihenés. Az érdi kézi-
labdás hölgyek számára bizo-
nyára a lehető legédesebb, 
mert ha a szabadságuk közben 
eszükbe jut az elmúlt egy esz-
tendő, bizonyára elégedetten 
mosolyodnak el, miközben süt-
tetik magukat a napon. Az érdi-
ek, mint az első osztály újonca, 
a kilencedik helyet szerezték 
meg a kőkemény magyar baj-
nokságban.

Rímel erre az erős bajnokság-
ra Tekauer Norbert kijelentése, 
aki szintén a jól végzett munka 
után gyûjtheti az energiát az 
őszi bajnoki rajtra.

– Ha,,végigfutunk” Európán, 
s számba vesszük a sportágban 
jelentős országok bajnokságát, 
s azok színvonalát, kiderül, az 
élmezőnyben vagyunk, annak 
is az elején. A Győr nemzetkö-
zi eredményei, a Fradi kupasi-
kere elegendő magyarázat erre 
az állításomra, s talán az is, 
hogy milyen nehéz sorozat után 
vannak a lányok. A szereplésük 
után kalapot kell emelni előttük 
– mondta a kézilabda-szakosz-
tály vezetője.

– Ha már sorozatot említet-
te: hány bajnokit játszottak a 
hölgyek?

– A rájátszással együtt 
huszonnyolc találkozón kellett 
helytállniuk, s meg is tették.

– Amikor a rájátszás előtt 
beszéltünk, azt mondta, hogy 
akár jobb is lehetett volna.

– Azért mondtam, mert egy 
picivel tényleg akár jobb is lehe-
tett volna. Ha néhány meccsen, 
azok kritikus perceiben jobban 
sikerült volna egy-egy csel, 
egy-egy lövés, egy-egy helyzet-

kihasználás, akkor még előrébb 
zártunk volna. Most ez sike-
rült, ennek örülünk, s azt vall-
juk, lesz hová előrébb, feljebb 
lépni.

– Tán nem tévedek, ha azt 
mondom, hogy a rajt előtt, 
vakon elfogadta volna azt a 
helyezést, amiből mára valóság 
lett.

– Vita nélkül, mert tudtam, 
mi, milyen mezőny vár ránk. 
A helyezésünk, különösen, 
hogy újoncként érte el a csapat, 
több, mint jó.

– Ha kötözködni akarnék, 
megkérdezném, hol mentek el 
pontok, hol maradtak benne a 
csapatban gólok?

– Nem konkrét meccseket 
említek meg, inkább hullám-
völgyeket, amelyek, ha nem 
is voltak jellemzőek ránk, de 
néhányszor megijesztettek 
bennünket. Volt, hogy egymást 
követő néhány találkozón is 
kereste önmaga arcát a csapat, 
ám volt, hogy találkozón belül 
is voltunk fent, aztán lent.

– Ez nem tesz jót a vérnyo-
másnak…

– A miénknek sem, a mi pul-
zusunk is szaporább volt néha-
néha, de mindennek az oka a 
rutintalanságunk, az újoncsá-
gunk volt.

– Az előbb elmondottakból 
az derülhet ki, hogy egészséges 
minden és mindenki, nem kell 
dokihoz menni.

– Olyannyira nem, hogy ami 
mögöttünk van, azzal már nem 
foglalkozunk, minek? Örültünk, 
értékeljük a helyezésünket, 
de most már szeptemberre 
koncentrálunk, pontosabban 
augusztus végére. Akkor sorsol-
ják ki a párosítást, akkor derül 

ki, mikor kihez megyünk, ki jön 
hozzánk.

– Mondta, szabadságon van-
nak a hölgyek, de gondolom, 
ennek is vége lesz nemsokára.

– Július 4-én lesz Érden a 
nyilvános csapatbemutató, s az 
azt követő naptól már minden 
az alapozás jegyében telik. Nem 
csupán edzésekkel készül az 
együttes, hanem a terveink sze-
rint egy hatos tornával, amelyet 
itt nálunk, az érdi sportcsar-
nokban és a budaörsiben ren-
deznénk meg, külföldi vendég-
csapatokkal is. Egyelőre azért a 
feltételes mód, mert a szervezés 
közepében vagyunk, így erről 
még nem tudok részleteket 
mondani.

– S arról, hogy milyen lesz 
az,,új” Érd, kikkel erősít a csa-
patvezetés?

– Erről meg nem szeretnék 
beszélni, legalábbis egyelőre 
nem. Az biztos, hogy minősé-
get, profikat akarunk látni érdi 
mezben, mert a céljaink megva-
lósításához ilyen lányokra van 
szükség.

– Úgy mondja ezt, mintha 
meg sem akarnának állni a BL-
ig.

– Mond valamit… Ha egyelőre 
nem is a BL-ről beszélek, de 
nemzetközi szereplésről feltét-
lenül. A magyar kézilabdázás 
sikerekben, egyéniségekben 
gazdag, ennek is köszönhető, 
hogy az első öt helyezett ott 
lehet valamelyik kupában. Így 
természetesen az a célunk, hogy 
az első ötben végezzünk, mert 
valós előrelépést ez jelent.

– Érett, rutinos erre a csapat?
– Ez a célkitûzés, ami-

ről persze nem állítom, hogy 
törvényszerûen be is követke-
zik, azt azonban igen, hogy 
a játékosok, a szakvezetők 
– az utánpótlástól a felnőttekig 
– mindent megtesznek a célok 
valóra váltásáért. Az önkor-
mányzat, akárcsak az elmúlt 
szezonban, most is mellettünk 
áll. Õk is tudják, látják, hogy ez 
az,,újszülött” csapat a városért, 
Érdért van.

– Van-e jelmondatuk, amely 
összeköti, eggyé forrasztja a 
lányokat egy-egy meccs előtt?

– Tavaly az volt kiírva a sport-
csarnokban egy nagy transzpa-
rensre, hogy Tovább az úton! 
Ebben benne volt, hogy felju-
tottunk, s folytatni akarjuk a 
menetelést.

– Most törhetik a fejüket vala-
mi máson…

– Ha ezen múlik a sikeres ősz 
és a szép tavasz, akkor akár egy 
hétig nem alszom, de valami 
igazán jót, ütőset ki fogok talál-
ni, hogy az köszönjön vissza a 
lányoknak a sportcsarnok falá-
ról.

 Róth Ferenc

Nem álom; reális elvárás a nemzetközi szereplés

Új csapat, új tervek, új jelmondat

Tekauer Norbert: Az a célunk, hogy az elsõ öt között végezzünk

Június 24-én az impozáns Budaörsi 
Sportcsarnokban tartotta az ÉTV-Érdi VSE 
és a nemrégiben, április 14-én megalakult 
Budaörsi Kézilabda SE közös sajtótájékoztatóját 
hosszú távú terveikrõl. Az eseményen meg-
jelent T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú 
Város Polgármestere, Katona Sándor, a Magyar 
Kézilabda Szövetség Versenybizottságának 
elnöke, Kálóczi Imre, a Budaörsi Kézilabda 
SE elnöke és Németh Helga, az ÉTV-Érdi VSE 
másodedzõje, az utánpótlásért felelõs szakmai 
vezetõje. 

Tekauer Norbert, a szakosztály elnöke ismer-
tette a két csapat együttmûködésének pont-
jait, amelyek egyike az utánpótlás bázisának 
kiépítésére szolgáló Németh Helga Utánpótlás 
Program, amit az egyesület már-már emblema-
tikus játékosáról, majd edzõjérõl neveztek el. A 
névválasztás nem is lehetett volna jobb, hiszen 
személyisége, a játékhoz való hozzáállása, 
korábbi csapataiban és a nemzeti válogatottban 
betöltött vezetõ szerepe miatt sokak példaképé-
vé vált és kell is válnia a sportot még csak most 
kezdõ fiatalok elõtt. A névadást is szerényen 
vette tudomásul, mindamellett megszólalása-
kor érezhetõ volt rajta a büszkeség. A program 
lényege, hogy a gyermekeket a testnevelés órák 
keretein belül megismertessék a játékkal, a sza-
bályokkal, és felkészült szakedzõk segítségével 
elsajátítsák a sportág alapjait, megszeressék 
azt. Ez a jövõ kézilabdázásának, illetve a térség 
csapatainak utánpótlás merítési lehetõségeit is 
bõvíti. A gyermekek írásos és képekkel illuszt-
rált, grafikus formában összeállított anyagokat 
fognak kapni, valamint a tanév kezdetére elké-
szül egy oktató dvd is. Érd és Budaörs iskolái 
mellett már csatlakozott a programhoz Sóskút 
és Tárnok, de igyekeznek bevonni a biatorbá-
gyi, diósdi és törökbálinti tanintézményeket is. 
Hosszú távon pedig nemcsak az érdi csapat, 
hanem tervszerû, tudatos, sportra ösztönzõ 
neveléssel az egész ország sportjának javára is 
fordulhat a Németh Helga Utánpótlás Program 
beindítása.

A fiatalok mellett természetesen a felnõtt 
csapatok is szóba kerültek, ugyanis az érdi szak-
osztály segítségével az ÉTV-Érdi VSE második 
csapatának játékosaiból  Budaörs-Érd néven az 
NB I/B-ben szeretnének indulni jövõ évtõl. A 

megjelentek mindannyian kifejezték elégedett-
ségüket, miszerint a remek infrastruktúrával 
rendelkezõ Budaörs városa is bekapcsolódik a 
kézilabda vérkeringésébe. Ehhez az érdi kézi-
labda szakosztály minden támogatást megad, 
sportszakmai és játék szintjén is inspiráló 
hatással lehet a szomszédvár, Budaörs sport-
életének fejlesztésében. Mindezt beszédében T. 
Mészáros András, Tekauer Norbert és Németh 
Helga is kiemelték. A csapat vezetõedzõje az a 
Neukum Tamás lesz, aki már a magyar strand-
kézilabda és az olasz nõi válogatottat is irányí-
totta az utóbbi években, emellett pedig buda-
örsi illetõségû, pluszmotivációt adva a sikerek 
eléréséhez. A kézilabda szakosztály pedig a már 
említett utánpótlás programnak köszönhetõen 
stabil csapattá válhat pár éven belül, akár a leg-
magasabb osztályban is.

Ezekkel azonban még mindig nincs vége a 
jó híreknek, ugyanis Érd és Budaörs közösen 
rangos nemzetközi felkészülési tornát rendez 
augusztus 12-14. között. Mindeddig Érd egyedül 
rendezte meg a tornát, azonban ebben az évben 
már neves külföldi csapatok is tiszteletüket 
teszik a két helyszínen. Hat csapat részvéte-
lével zajlik majd az esemény, a két helyszín 
közül Érd látja vendégül az A jelû triót, ahova a 
DVSC-Korvex, a horvát RK Podravka Koprivnica 
és házigazda ÉTV-Érdi VSE kapott besorolást, 
míg a B csoport küzdelmeit, amit Budaörsön 
rendeznek az Alcoa FKC RightPhone, a nagyon 
megerõsödõ Veszprém Barabás KC és fran-
cia Metz Handball csapatai döntik el egymás 
között. A hétvége lezárásaként pedig a helyosz-
tók lejátszásával érne vége az akár egy komoly 
nemzetközi kupának is beillõ torna. A nõi kézi-
labda kedvelõi azonban még egy dátumot írhat-
nak be a naptárba, ugyanis a francia bajnokcsa-
pat pár napot még itt edzõtáborozik, aminek 
keretében augusztus 17-én a montenegrói ZRK 
Buducsnoszt T-Mobile csapatával játszanak 
edzõmérkõzést a Budaörsi Sportcsarnokban.

   Gyümölcsözõ kapcsolat elé nézhet tehát a 
két város, mindeddig unikumnak számító prog-
ramjuk pedig nemcsak térségi szinten segíthet a 
kézilabdán, hanem hosszabb távon a teljes nõi 
kézilabda szakágnak is segíthet, valamint utat 
mutathat eredményes közös munkával a többi 
régiónak és csapatnak is. Sz. A.

Jószomszédi viszony

Családi nap – Halászlé parti
2011. július 2. – érdi Duna-part

– nem csak horgászoknak! –

Az Érd és Környéke Horgászegyesület
szeretettel meghívja 

Önt, kedves Családját és Barátait
hagyományos Családi napjára 
a téglagyár melletti területre!

Halászléfőző-verseny – a halat az egyesület adja!
Várjuk baráti társaságok, családok jelentkezését.
KÖZÖS 200 liter halászlé főzése, majd a remekmû 
elfogyasztása. Mindenki az Érd és Környéke 
Horgászegyesület vendége!

Célbadobó-verseny, értékes nyeremények!

További információ kapható: 
Solti Gábor elnöktől, a 06-209-830-517 telefonszámon 


