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Sikeres sportévet tudhat maga mögött Érd. 
Valamennyi eltervezett programját megvalósí-
totta a város. Ha azonban az idei esztendőről, 
2012-ről beszélnünk, nem ilyen egyértelmû és 
rózsás a helyzet. Akadnak ugyanis kérdőjelek 
az idei programokban. 

A városi sportreferens, Büki Sarolta még nem 
tudott végleges éves programot adni.

 – Arra, hogy sikeres és eredményes volt 
az elmúlt esztendő, arra igennel válaszolhat, 
mert valamennyi programjukat megvalósították. 
Nem csupán a papírok mutatták az eredményes 
munkájukat, de a tények, a rendezvények is, 
amelyek közül többet jómagam is láttam, így 
tapasztalhattam a gondos szervezést, a zökke-
nőmentes lebonyolítást.

– Ha így látta, örülünk. Igyekeztünk mindent 
a lehető legjobban megvalósítani, amelyhez hat-
hatós segítséget kaptunk az önkormányzattól.

– Bízva abban, hogy ez az idén is így lesz… 
De egyelőre maradjunk az elmúlt esztendő-
nél, annak a fő eseményeinél. Mire, melyeikre 
emlékszik vissza a legszívesebben?

– Szerencsére többre is. Pontosabban nem is a 
szerencse volt a társunk, hanem az az előkészí-
tő munka, amely után maga a rendezvény már 
„ment magától.” Szívesen gondolok például a 
Spar Érd Utol futóversenyre és az ezzel egyidő-
ben megszervezett parkröplabda-tornára, amely 
sok-sok embert mozgatott meg, lehettünk vagy 
kétszázan. Nem tudom, nem is akarom kihagy-
ni az érdi kiokusin karatésokat, akik, élükön 
Kurucz Mihállyal rengeteget segítettek.

– Ha jól tudom, egy érdi sárkányhajós, Tóth 
Attila sem maradt el tőlük, ő is jó példával járt 
elöl.

– Igen, az általa szervezett jótékonysági futás-
ra szívesen gondol vissza az ember, mert ebben 
az esetben is a segítő szándék nyilvánult meg. 
A kiváló sportember októberben szervezett 
jótékonysági futást, immáron második alka-
lommal. Az első alkalmából, sajnos, nagyon 
is megvolt az aktualitása, s a helye a forin-
toknak. A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak 
juttattuk el a pénzt, s azokat az adományokat, 
amelyeket Érd városának jólelkû emberei adtak 
össze. Nem mondom, hogy mi mentettük meg a 
helyzetet, de a sok kicsi sokra megy elve alap-
ján, mi is hozzá tudtuk tenni a magunkét.

– Tóth Attila tavaly is megrendezte a futóna-
pot. Akkor ki volt a kedvezményezett?

– Akkor is jó helyre kerültek a forintok. 
A fennállásának 50. évfordulóját ünneplő 
Vörösmarty gimnáziumnak jutott a pénz. Jó 
helyre, mert tudnivaló, hogy a tanintézmények, 
finoman fogalmazva sem gazdagok. S akár 
hiszi, akár nem, már azt is el tudom mondani, 
kik örülhetnek majd a jövő év végén…

– Érdekel, s kíváncsivá is tesz ez a jövőbe 
látás…

– Azért láthat bele a jövőbe, mert már az idén 
meghoztuk a döntést. Azon oknál fogva, hogy 
senki se vádolhasson senkit bundázással. Most 
szavaztunk a pénz sorsáról, s azt hiszem jó 
helyre kerül.

– Árulja el, hová!
– A már említetett kiokusin karatésok kapják 

majd meg az összeget. A korábbi években kivá-
lóan teljesítettek a kevéske pénzükből is, remél-
hetőleg, 2012-ben sem fogy el a lendületük és az 
elszántságuk.

– Akkor hajrá, induljanak minél többen az 
októberi futóversenyen, s adjanak minél több 
forintot a támogatók! Ha röviden még a tava-
lyi eseményeket sorjázzuk, volt decemberben 
több is. Az egyik azért tartott két órán át, mert 
annyian kaptak elismerést, hogy nem lehetett 
rövidebbre venni.

– Decemberben az Érd Kiváló és Kiemelkedő 
Sportolója elnevezésû díjátadó ünnepséggel zár-
tuk az évet, s hiába pörgettem fel a tempót, 
annyi volt az elismert gyermek, hogy nem 
lehetett rövidebben. Kiváló Sportolónk volt 84, 
kiemelkedő pedig több mint kétszáz. Közben 
mozgolódnak a diákolimpiai résztvevők is. Mi 
rendeztük meg a tollaslabdázók megyei döntő-
jét, amely az érdi gyerekek szép sikerét hozta. 
Az A kategóriában Kőrös Ágnes továbbjutott, 
a B-sek közül pedig vagy egy tucatnyi tanuló 
dicsekedhet ezzel. A Bólyai és a Batthyány isko-
la járt az élen az eredményességben.

– De hogy ne csak a gyerekekről, a diákok-
ról beszéljünk, tavaly Salgótarjánban rendezték 
meg a megyei jogú városok sporttalálkozóját, 
amelyen, ahogy sportnyelven mondani szokták, 
figyelemre méltó helyezést ért el a csapat.

– Tényleg összekapta magát az önkormány-
zati dolgozókból, a közalkalmazottakból és az 
iskolaigazgatókból álló csapatunk, s a 22 induló 
közül a 10. helyet szereztük meg. Az öt próba 
– a tollaslabda, az öttusa, a vízi vetélkedő, a 
Salgótarjánra vonatkozó városismereti vetélke-
dő és a labdarúgás – közül a tollaslabdában az 
első helyet szereztük meg.

– Ha megkésve is, de gratulálunk. A diákolimpia 
– mivel szeptembertől júliusig tart az adott év 
– még javában zajlik. Hogy állnak az érdiek?

– Eddig, mint mondtam, jól. Január végén 
és februárban fociban, kosár- és kézilabdában, 
valamint játékos sportvetélkedőben lesznek 
körzeti versenyek, májusban pedig az atléták 
lépnek színre Százhalombattán. Az országos 
döntőkre júniusban és júliusban kerül sor.

– Feltételezhetően az idei évet is hasonlóan 
lendületesen kezdik, folytatják, s fejezik is be.

– Legyen igaza, bár egyelőre sok a bizonyta-
lanság. Nem tudjuk még pontosan, hogy miből, 
mire, s mennyi jut majd, s a támogatások össze-
ge sem ismert, mert ezek nélkül nehezen tud-
nánk meglenni. De bízunk abban, hogy a gon-
dok után minden kiegyenesedik, s meg tudjuk 
valósítani a terveket, az elképzeléseket. Nem a 
magunk érdekében, sokkal inkább a gyerekek 
sportszeretete és egészsége miatt.

 Róth Ferenc

Mielőtt pár pillanatig azt hinné 
az érdi kézilabdabarát, hogy egy 
esztendő öregedés nélkül telt el, 
sajnos el kell oszlatnunk ilyen 
irányú gondolatait. A 2011-es 
év után szinte napra ponto-
san, idén is a Győr érkezett a 
Batthány Tornacsarnokba, még-
pedig a Magyar Kupa nyolcad-
döntőjének lejátszása céljából 
– ezúttal, ha lehet, még erő-
sebb gárdával. Ez mindenkép-
pen nagy balszerencse, hiszen 
ebben a sorozatban csak egy 
esély kínálkozik, javítási lehe-
tőség nincs. Ha Fortuna nem 
engedte volna el a kezét az érdi 
együttesnek, a legjobb négy 
együttes közé jutás reális cél 
lehetett volna. Persze a mérkő-
zés 60 perce alatt akármi meg-
történhet, de az erőviszonyokat 
a Rába-parti zöld-fehérek szûk 
egy héttel előtte lejátszott baj-
nokin világossá tették. Nyilván 
nem volt kétséges a fölényük, 
de azon a találkozón kiegyen-
súlyozottan, motiváltan, régóta 
nem látott nagy kedvvel kézi-
labdázott az ETO. Az eredmény 
sokkal nagyobb fölényt muta-
tott a két játékoskeret között, 
mint a realitás. Ezt becsvággyal 
és harcossággal, a rossz emlékû 
győri vendégszereplés után öt 
nappal megpróbálhatták kijaví-
tani az érdiek. Mi más lehetett 
volna a cél, mint egy szoros, jó 
színvonalú meccset játszani a 
hazai egyeduralkodóval. 

Ezúttal rendhagyó tudósítást 
olvashatnak, hiszen a kupacsa-
ta egyik bennfentes szereplőjé-
től, a mérkőzés labdájától tud-
hatjuk meg, milyen érzés volt 
kulcsszerepet vállalni az Érd és 
a Győr első fellépésén 2012-
ben. 

„Nem mindennap jut az 
ember ilyen rangos meccsen, 
kiváló játékosok között sze-
rephez. Izgatott voltam, mert 
tudtam, hogy a Győr milyen 
játékerőt képvisel, és azzal is 
tisztában voltam, hogy Érden 
jó kis csapat formálódott, fel-
felé törnek a bajnoki tabellán 
is. Hallottam a parádézó győri 
játékosokról, így arra készülhet-

tem, hogy Heidi Löke és Görbicz 
Anita kezébe sokszor kerülök 
majd, de nem akartam egyolda-
lú játékot. Örömteli volt, hogy 
az érdi szurkolók milyen jó 
hangulatot teremtettek és meg-
töltötték a lelátókat a hétköz-
nap ellenére is. Aztán az elején 
nem teljesen az történt, amire 
felkészítettek, mert Bognár 
Barbara és Tóth Tímea is a 
hálóba zúdított, míg Oguntoye 
Viktóriával kétszer is barát-
kozhattam. Nagyon élveztem 
az első perceket, mert éreztem 
milyen örömmel bánnak velem 
és az érdi lányok már 4-2-re is 
vezettek. Tóth Tímea kezében 
éreztem magam a legjobban, 
amikor eldobott, háromszor is 
megtaláltam az utat a kapuba. 
Aztán a vendégek is felvették 
a ritmust és fordítottak is. Az 
említett Heidi Löke közelébe 
jó ideig nem kerültem, mert az 

érdi lányok olyan koncentráltan 
védekeztek ellene, hogy majd-
nem tíz perc kellett neki, míg 
először betalált. Gyors volt az 
iram és magas a meccs színvo-
nala, néha magam is elfelejtkez-
tem az eredmény alakulásáról. 
Egyszer csak arra lettem figyel-
mes, mennyire hangosan és lel-
kesen kiáltoznak a szurkolók, 
és akkor tûnt fel, hogy megint 
10-8-ra vezet az ÉTV-Érdi VSE! 
Kitûnően játszottak, Tóth 
Tímea nagyon tudta, hogyan 
kell velem bánni, de Bognár 
Barbara is szépen irányította 
a társait. Feltûnő volt, hogy a 
gyors vendégek ezúttal képte-
lenek voltak könnyedén gólo-
kat szerezni. Ez azért volt jó, 
mert nem mindig kapuskidobás 
után egyszerûen lőttek a háló-
ba, hanem kézről-kézre jártam. 
De ettől volt izgalmas és szo-
ros az állás! Amikor a hazaiak 
edzője, Szabó Edina időt kért, 
éppen zsinórban négy találatot 
elérve már az esélyesebb Győr 
vezetett. Ebben az egy percben 
az is feltûnt, mennyire megad-
ják itt a módját a körítésnek, 
ugyanis egy fiatal hölgyekből 
álló tánccsoport lélegzetelállító 
mutatványokkal szórakoztatta a 
drukkereket, így a játék nélkü-
li másodpercek is élvezetesek 
voltak. A másik kiemelt fehér 
mezes Görbicz Anita egyre 
inkább elkezdett sziporkáz-

ni, ő párszor úgy engedett el, 
csak pörögtem-forogtam, nem 
is sejtettem, merre fogok pat-
tanni. Aztán jó párszor a hálót 
és több alkalommal Heidi Löke 
kezét éreztem végállomásként. 
A szünetre nőtt meg legjobban 
a győriek előnye, de éreztem, 
milyen keményen küzdenek a 
hazaiak. Tizennégyszer találtak 
be, míg a Győr tizenkilencszer, 
mégis tudtam, hogy a kapusok 
is jól védenek a sok gól elle-
nére. Főleg Oguntoye Viktória, 
aki ráadásul éppen az ellen-
féltől jött még 2010-ben, úgy 
hallottam. 

A második félidő elején kicsit 
elszontyolodtam, mert a láto-
gatók kezdtek nagyon elhúz-
ni. Vérten Orsolya és a brazil 
Eduarda Amorim is rátalált a 
jó megoldásokra, de azért Tóth 
Tímea továbbra sem fogyott 
ki a gólokból. Egyszer nagyon 

megijedtem, mert a kapufa és 
a felső léc egyszerre közelített 
felém, de végül éppen csak 
elkerültem a csattanást és kikö-
töttem – egy pókhálót is kilő-
ve – a sarokban. Szerintem ez 
kifejezetten látványos lehetett 
kívülről. Mivel nem termeltek 
olyan gyorsan az érdi lányok, 
hirtelen tíz lett a különbség, 
futószalagon jöttek az ETO gól-
jai. A fogadkozásokból azonban 
tudtam, hogy Szabó Edina tanít-
ványai nem fogják feladni, mert 
nem szeretnének még egyszer 
olyan nagy vereségbe szalad-
ni. Közben a Győr együttesé-
be a második félidőre beállt a 
sportág nemrégen világbajnok-
ká koronázott csapatának háló-
őre, Katrine Lunde Haraldsen. 
Hát néha azt hittem, úgy vonz 
magához, mint egy mágnes, 
nem éreztem még ilyet. Azért a 
hajrára még összeszedte magát 
az Érd. Szekeres Klára váratlan 
megoldásaival kicsit közelebb 
lopóztak. Beállt Pádár Margó 
is és ő egyszerûen szárnyalt. 
Nagyon örültem ennek, mert 
tudtam, hogy ő a hazaiak csa-
patkapitánya és szerettem volna 
a kedvében járni. Meg is talál-
tuk rögvest a közös hangot, hét 
perc alatt ötször is megadásra 
késztette ezt az ördögi norvég 
kapust. Úgy sajnáltam, amikor 
vége szakadt a közös munkánk-
nak, de lejárt a játékidő. 

Az Érd nagyon tisztesen helyt-
állt, bebizonyították maguknak 
és a közönségüknek, hogy bár 
kiestek a Magyar Kupából, becsü-
letesen küzdöttek, sportemberi 
tartásukról is tanúbizonyságot 
tettek. Az ETO játéka pedig ismét 
nagyon kombinatív és színes 
volt, a Bajnokok Ligájában érde-
mes értük szorítani. Roppantul 
élveztem ezt a mérkőzést és 
csak reménykedem, hogy még 
sokszor kerülök ilyen tehetséges 
játékosok társaságába” – fejezte 
be beszámolóját a labda. 

ÉTV-Érdi VSE – Győri Audi 
ETO KC 28-40 (14-19)
Érd, Batthyány Tornacsarnok, 
400 néző
Játékvezetők: Szegedi Zsolt, 
Unyatinszki Tamás
Érd: Janurik Kinga, Oguntoye 
Viktória, Török Petra, Tamás 
Krisztina, Kovács Anna 1, Szara 
Vukcsevics 2, Balog Beáta, 
Szekeres Klára 2, Kisfaludy 
Anett 2, Vincze Melinda 1, Wolf 
Alexandra 4 (2), Pádár Margó 
5, Bognár Barbara 3, Tóth 
Tímea 8
Vezetőedző: Szabó Edina
Győr: Katrine Lunde 
Haraldsen, Pálinger Katalin, 
Planéta Szimonetta, Jovanka 
Radicsevics 2, Heidi Löke 
10, Vérten Orsolya 6, Görbicz 
Anita 11(5), Kovacsics Anikó 
1, Eduarda Amorim 4, Orbán 
Adrienn 3, Hornyák Ágnes, 
Ana Gros, Andrea Lekics 3
Vezetőedző: Karl-Erik Böhn
Hétméteresek: 3/2, illetve 5/5
Kiállítások: 14, ill. 10 perc

 (szarka)

Sikeres „sportév” után, reménykedve a folytatásban

Az összefogás erejébõl is  
példát adtak Érden

Cserni János különdíjat ad át
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Büki Sarolta: Sikeresen rendeztük meg a diákolimpiai 
vetélkedéseket 

Magyar Kupa, nyolcaddöntõ a bajnok ellen

Ahol jó volt labdának lenni…

Pádár Margó beállt, aztán dobott hirtelen öt gólt

A három gólja mellett kiválóan irányító Bognár Barbara éppen Görbicz 
Anitával néz farkaszemet

sport


