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A honi szövetség a tavalyi telje-
sítményt látva engedélyezte az 
Érd Aeros csapatának a legma-
gasabb osztályban való indu-
lást, és ennek köszönhetően 
üresen maradt helyét az NB II-
ben az Érd Pioneers foglalta el. 
Valamennyien tudták, nehéz 
lesz egy lépcsővel feljebb, nagy 
küzdelmek várnak rájuk, azon-
ban mindenki becsülettel tette 
a dolgát, és az eredmény nem 
is maradt el. 

A sportsikerek nem kor-
látozódnak csupán a két 
„nagy” csapat eredményeire. 
A hagyományos évadnyitó 
juvenális edzőtáborra, majd 
később az ott verbuválódó csa-
patok közötti ligára minden 
eddiginél több gyermek jelent-

kezett, illetve nevezett be. A 9–
12 éves fiúkat és lányokat meg-
célzó program, ahogy tavaly, 
idén is már novemberben meg-
indult. A Gárdonyi Géza iskolá-
ban szombaton délelőttönként 
ismerkedhetnek a sportág sza-
bályaival és sporteszközeivel a 
gyerekek. 

Egyáltalán nem túlzás, hogy 
a magyar baseball-utánpótlás 
fellegvára lett Érd, köszönhe-
tően a magas színvonalú szak-
mai munkának és a fiatalok 
szeretetteljes nevelésének. 
Ennek megfelelően a serdü-
lőkből két alakulatot állítottak 
ki; a tavalyi bajnok Pirates, a 
sok, korosztályból kiöregedő 
ellenére a dobogó harmadik 
fokára állhatott, míg a Magyar 

Kupa küzdelmeiben nem talált 
legyőzőre. Hasonlóan szépen 
állt helyt a Giants, ők negyedik 
helyen zártak. 

A jövő nemzedékével való 
lelkiismeretes foglalkozás 
nem véletlen, a szövetség 
utánpótlásért felelős vezetője 
Terry Lingenhoel lett. Így az 
érdi pálya többször is bené-
pesült: itt készült az ifjúsági, 
valamint a softballválogatott. 
Utóbbiak ráadásul az Európa-
bajnokság előtt gyakoroltak 
együtt Ófaluban. Az amerikai 
szakember munkáját dicséri 
a serdülő és juvenális edző-
tábor megszervezése is, ami-
hez az Onézimusz Alapítvány 
nyújtott anyagi és elhelyezési 
támogatást. A fiatal csapatok 
többször nemzetközi tornán 
is megmérettették magukat 
környező országok egyesüle-
tei ellen, ahol mindannyiszor 
azzal szembesülhettek, milyen 
remek körülmények között 
készülhetnek az ottani ifjú 
sportolók. Az eredményekben 
ez viszont sokszor nem jelent 
meg. Az ifjúsági és serdülő 
válogatott keretében egyébként 
öt érdi játékos harcolt ki magá-
nak stabil pozíciót. 

Óriási lehetőséget kapott 
az érdi Földesi Ádám és Tóth 
Krisztián. További öt serdülő 
válogatott játékossal kiegészül-
ve az amerikai profi baseball 
liga (MLB) hét játékosa, illetve 
két trénere által tartott európai 

turnéjának prágai állomására 
jutottak el a szövetség ajánlá-
sa alapján. A cseh fővárosban 
a világklasszis játékosok és 
edzők foglalkozásokat tartot-
tak a tehetséges európai fiata-
loknak.

A fiatalok kétségkívül figye-
lemre méltó sikerei mellett 
jeleskedett az első- és másod-
osztályú csapat, illetve a női 
softball alakulat is. Az illen-
dőség mellett kiváló játékuk is 
megköveteli a hölgyek kiemelé-
sét. A Wildcats története során 
először jutott be a négyes dön-
tőbe, ahol bronzérmet nyertek, 
köszönhetően három, a serdü-
lőcsapatot elhagyó lánynak, 
akik ott még baseballt játszot-
tak. Így megszerzett tapaszta-
latukkal azonban nagy segítsé-
gére voltak csapatuknak. 

A már említett NB I-es Érd 
Aeros jócskán felülmúlta az elő-
zetes elvárásokat, rászolgált az 
első osztályra. Az összes ellen-
felet legalább egyszer legyőzte, 
az Interligában szlovák ellen-
felek ellen gyûjthetett plusz 
rutint. A válogatottban egy 
érdi játékossal a stabil keret-
ben, míg egy fővel a tartalékok 
között számolnak, és ez a szám 
még növekedhet. Az alapsza-
kaszban végig harcban álltak 
a harmadik helyért, végül az 
Óbuda Brick Factory becsusz-
szant eléjük, és a bronzmér-
kőzésen is jobbnak bizonyult 
egy végletekig kiélezett, majd 
egy simább összecsapáson. Az 
idényre a kitûnő szereplés elle-
nére is rányomta bélyegét egy 
sajnálatos sérülés, ugyanis az 
első számú dobó vállsérülése 
miatt nem játszhatott ebben a 
kulcspozícióban. A remények 
szerint a következő szezonban 
már a legerősebb összeállítás-
ban küzdhetnek a dobogós 
helyekért. 

Az NB II-es, főleg ifjúsági 
játékosokkal felálló Pioneers 
szintén a negyedik helyen 
zárt. Minden egyes társaság 
az összes meccsen tiszta lelki-
ismerettel jöhetett le a pályáról, 
egymásért is küzdve, sokszor 
kevés eséllyel is meglepetése-
ket okoztak, végig helytálltak, 
sosem adták fel. 

Érd városának tehát a kézi-
labda mellett a baseballban is 
marad képviselője a legfelsőbb 
osztályban. A 2011-es ered-
ményekben anyagi és erköl-
csi támogatást nyújtott az Érdi 
Lap, az Érdi Újság, az Érdi 
Városi TV, a Rádió 6, az ÉTV 
Kft., az ÉKF Kft., a Kati Mami 
Sütödéje, illetve az Onézimusz 
Alapítvány. Az elsősorban az 
utánpótlás-nevelését és segí-
tését zászlajára tûző klub 
továbbra is minden segítséget 
megérdemel, hogy a baseballt 
választó helyi fiatalok fejlő-
dését egyengethesse. Ehhez 
az erdbaseball.hu honlapon 
megtalálható elérhetőségeken 
keresztül lehet felvenni a kap-
csolatot a klubvezetőkkel.

 Szarka András

Pádár Margó amellett, hogy az 
NB I-es csapat vezetője a pályán, 
és viseli a képzeletbeli karsza-
lagot, immár a trénerkedésbe 
is belekóstolt. A Németh Helga 
Utánpótlás Program Érden és 
környékén gőzerővel mûködik, 
egyre több iskolás kapcsolódik 
be a sportképzésbe. A Batthyány 
Általános Iskolában éppen a 
2009 óta Érden játszó vezér-
egyéniség szakmai felügyelete 
mellett zajlanak a foglalkozá-
sok. A Mikulás jövetelével a 
napokban két csapattárs, Balog 
Beáta és Kisfaludy Anett is meg-
látogatta a kicsiket.

– Heti két alkalommal a sport-
tagozatos 3–4. osztályos diákok-
nak tartok edzéseket – mondta 
Pádár Margó. – Az edzőskö-
dés sokáig meg sem fordult a 
fejemben, de nagyon örülök, 
hogy közremûködhetek a prog-
ramban, és nagyon tetszik is. 
Teljesen más edzői szemmel 

nézni a sportot. Nagyon sok 
tapasztalat és türelem kell hoz-
zájuk, de úgy érzem, mindket-
tő megvan bennem. A kicsik is 
nagyon igyekeznek és élvezik, 
én is nagyon megkedveltem 
őket. Ezeken az alkalmakon a 
kézilabda alapjaival ismerked-
hetnek meg, egyre ügyesebben 
mozognak.

Bár kiválóan teljesít edzői 
minőségében is, egyelőre nem 
gondolkozik azon, hogy egy 
csapat trénere legyen.

– Egyelőre még játékosként 
igyekszem mindent megtenni, 
bár a szezon végén most már 
tényleg befejezem a pályafutá-
somat – mosolyog, hiszen az 
utóbbi években ez már több-
ször felvetődött, aztán mégis 
mindig a folyatatás mellett 
döntött. – Szerencsére a hosszú 
évek alatt elkerültek a sérülé-
sek, még most is jól bírom a 
meccseket és edzéseket egy-
aránt. Természetesen már kez-
dek kicsit edzői szemmel is 
látni, de ez nem jelenti azt, 
hogy valóban elvállalnám egy 
alakulat irányítását. A Németh 
Helga Utánpótlás Program előtt 
egyáltalán nem is képzeltem 

el magam ebben a szerepben. 
Most az elsődleges célunk a 
hullámvölgyben lévő női kézi-
labdasport fellendítése fiatalok 
által. Nagyon fontos, hogy ha 
sokan sportolnak, akkor keve-
sebb légióst kell foglalkoztatni, 
ami csak jó hatással lehet az 
eredményekre.

Az ÉTV-Érdi VSE téli felkészü-
lése mellett sem lehet elmenni 
szó nélkül, hiszen januárban 
nagyon komoly sorozat vár a 
lányokra, amely akár a végső 
helyezést is nagyban befolyá-
solhatja. 

– Az őszi szezon lezárulta 
után kaptunk egy hét pihenőt, 
de azóta folyamatosan készü-
lünk. Edzőnk, Szabó Edina 
a most, a hét végén ezüstér-
met szerzett francia válogatott 
mellett volt a világbajnoksá-
gon, Brazíliában. Ez viszont 
semmilyen fennakadást nem 
okoz, hiszen Neukum Tamás 

másodedző, Turkalya Katalin 
és Rácz Mariann kapusedzők, 
valamint Borsos Attila segítsé-
gével végezzük a felkészülést. 
Nemrégiben Székesfehérváron 
sikerült nyernünk az Alcoa FKC 
ellen. December 14–16. között 
egy szegedi edzőtáborozásunk 
volt, ahol a helyi ifjúsági és juni-
or fiúcsapattal is megmérkőz-
tünk. Hazafelé Szekszárdon várt 
ránk egy felkészülési találkozó, 
itthon pedig a világbajnokság 
utolsó meccseit néztük meg 
együtt, és elemeztük. December 
utolsó napjaiban vár ránk egy 
győri vendégjáték, és utána kez-
dődik a nagyon kemény január. 
A kupameccs időpontját, ahol 
szintén a bajnoki és kupacím-
védővel nézünk szembe, sajnos 
nem sikerült előrehoznunk erre 
a hónapra.

Jóslásokba érthető módon 
nem bocsátkozik, hiszen a deb-
receniek várható gyengülésével 
egy kicsit megint megváltoz-
nak az erőviszonyok, ellenben 
reménykedik, hogy szép tavaszt 
produkálnak. Mi sem tehetünk 
mást, csak nagyon várjuk a 
novemberben félbeszakadt szép 
sorozat folytatását.  Sz. A.

Ismerkedés a kézilabda alapjaival

A legjobb kezekben  
az utánpótlás
Mi kell a kézilabdázni vágyó gyermekeknek? Egy tuda-
tosan kidolgozott, ifjú palántákkal foglalkozó eljutó 
program és az ÉTV-Érdi VSE csapatkapitánya. Ennél 
jobb párosítás nem is lehet. 

A Németh Helga Utánpótlás Program Érden és környékén gõzerõvel mûködik

Pádár Margó: Heti két alkalommal a sporttagozatos, 3–4. osztályos diákoknak 
tartok edzéseket

Továbbra is várják a fiatalokat

Érdi baseballsikerek
Hosszú, fárasztó idényen van túl az Érdi Baseball Team SE, de a mérföldkõnek 
számító 2011-es esztendõre még sokáig emlékezhetnek az érintettek és az érdi 
sportbarátok is. A szintlépés éve volt ez, minden értelemben. Hat versenycsapat 
indult el a különbözõ korosztályok bajnokságaiban. Terry Lingenhoel elnök, Bajtai 
Béla fõtitkár és a játékosok, a legfiatalabbaktól a felnõttekig nem ijedõs emberek. 
Nem tántorította el õket az a tény sem, miszerint a baseballt tömegsporttá nyilvá-
nították, ami a Magyar Országos Baseball és Softball Szövetségnek és a mûködõ 
kluboknak is nagy csapás.

Az Érdi Baseball Team SE 2012. januárjától baseballedzõi tanfolyamot 
indít. Szeretettel várunk minden általános vagy középiskolai testnevelõ 
tanárt, és azokat a magánszemélyeket, akik ezért a Magyarországon 
még kevésbé felfedezett sportágért tenni szeretnének.

A tanfolyam programja:
– a baseball tematikája
– játékhelyzetek kezelése
– támadó és védekezõ stratégiák elemzése
– a csapat- és az egyéni játék kapcsolódása

 A tanfolyam vezetõje: Terry Lingenhoel, a Magyar Baseball és 
Softball Szövetség utánpótlásért felelõs vezetõje.

 További információk: www.erdbaseball.hu
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