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Hallva a Németh Helga Után
pótlás Program elképesztő sike
rét, ezúttal a legifjabb gene
ráció demonstrálta is a kézi
labda előretörését. A Batthyány 
Tornacsarnokban a legügyeseb
bek és legbátrabbak meg is mér
kőztek egymással. 

Március 6án a Batthyány 
Tornacsarnokban 15 lány, 15 
fiú és 4 vegyes csapat részvé
telével tartották meg a Németh 
Helga Utánpótlás Tornát. 
A tavaly júniusban bejelentett 
program eddig minden iskolá
ban szépen haladt a maga útján. 

Most már azonban el kellett 
jönnie a megmérettetésnek, és 
az oktatási intézményekből ver
buválódott alakulatok megmu
tathatták tudásukat. 

A küzdőteret elharmadolták, 
hogy egyszerre hat csapat is 
pályára léphessen és három 
mérkőzés folyjon egymás mel
lett. Az érdi iskolák túlnyomó 
többsége egy, vagy akár több 
együttessel is képviseltette 
magát kategóriánként, egyegy 
csapat öt mezőnyjátékosból és 
egy kapusból állt. A névadó, 
Németh Helga jó házigazdához 

Március hatodikán, kedden a 
belgrádi Aréna Sportcsarnokban 
Dénes Mercédeszért szoríthat
tak nemcsak az érdiek, hanem 
minden magyar sportbarát is. 
A felnőtt Európa Bajnokságon 48 
kgban birkózó Mercédesz újonc
ként vehette fel a címeres mezt, 
fiatal kora ellenére – még csak 
a jövő héten ünnepli 18. szüle
tésnapját – munkája és eredmé
nyei alapján az Magyar Birkózó 
Szövetség neki adott indulási 
lehetőséget. Mercédesz a negy
venegy nemzeti zászló alatt világ 
és Európabajnokokkal, világver
seny dobogósokkal teletûzdelt 
mezőnyben a tizenhatos táblán 
kezdte el a küzdelmeket. 

A 25 éves, 2009ben felnőtt 
Európabajnoki bronzérmes 
finn Sarianna Savola ellen kez
dett, akit két menetben sikerült 
legyőznie. A negyeddöntőben 
az ukrán – korábban junior világ 
és Európabajnok, 2009ben 
felnőtt Európabajnoki bronzér
mes – Ljudmila Balushka nagy 
küzdelemben két 10ás menet
tel győzte le Mercédeszt. Az 
elődöntőben Balushka a német 
Európabajnok Schellent tussal 
legyőzte, így Mercédesz vigasz
ágra került. Vigaszágon az 
első menetben a szerb Bojana 
Jolicsics ellen villámgyorsan 

60ra elhúzott, majd tussolta. 
A bronzmérkőzésen a német 
junior EBgyőztes Schellin ellen 
Mercédesz nagyon küzdött, de a 
00s döntetlen menetek után a 
német versenyzőnő kihasználta 
az első pontig tartó lehetőséget 
és szerezte meg a bronzérmet, 
ezzel ünnepelve meg a 22. szü
letésnapját.

Mercédeszt minden dicséret 
megilleti, hiszen Európabajnoki 
ötödik helyet szerzett, és ezzel 
kiválóan teljesített a „nagyok” 
között is, meghálálva a bizal
mat. Ezek után természetesen 
azt is megérdemli, hogy részt 
vehessen a kezdődő olimpiai 
kvalifikációs versenyeken is.

Folytatva a hónap esemé
nyeinek ismertetését: március 
harmadikán, szombaton három 
serdülő érdi versenyző a hor
vátországi Koprivnicában kilenc 
ország részvételével megren
dezett kötöttfogású versenyen 
vett részt. 35 kgban Váncza 
Pisti nagy küzdelmek közepette 
aranyérmet szerzett, 47 kgban 
pedig Kovács Bence az elődön
tőben sérülést szenvedett, így 
megállt az ötödik helyen.

85 kgban Lajsz Dominik 
most sem talált legyőzőre, ezút
tal is aranyérmes lett.

 Tar Mihály

Fiatalok megmérettetése
méltóan végig kitûnően kézben 
tartotta az eseményt, instruálta 
a csapatokat és egy pörgős, jó 
hangulatú négy órát bonyolított 
le. Egypercnyi üresjárat nem 
volt, a három pályán folyama
tosan zajlott a játék. Nemcsak 
az ifjak között, de a szinte tel
jesen megtelt lelátón is remek 
volt a hangulat, szinte minden 
percben biztatták valamelyik 
csapatot, akár egy felnőtt mér
kőzésen. 

Természetesen korán 
feltûntek a legügyesebb lurkók 
– volt, aki kapusként lövöldöz
te a gólokat, volt, aki erőteljes 
átlövésekkel operált, és olyan 
is volt, aki a kapusok eszén 
túljárva már átemelt. A lényeg 
azonban mindenekfelett az 
volt, hogy az őszinte küzdel
met és nyerni akarást mind
egyikük arcán látni lehetett, 
nagyon elszántan küzdöttek 
minden megszerzett gólért. 
A meccsek kézben tartása is a 
legjobb kezekbe került, ugyan
is az ÉTVÉrdi VSE csapattagjai 
fújták a sípot. Az első két órá
ban Szekeres Klára, Kisfaludy 
Anett, Oguntoye Viktória és 
Török Petra, aztán a csere után 

Tamás Krisztina, Tóth Tímea és 
Bognár Barbara. 

A Batthyány Általános Iskola 
és Sportiskola igazgatója, Roz
gonyi János ezalatt bejelentette, 
hogy a következő tanévben már 
egy külön kézilabda irányult
ságú osztály is elindul, hogy 
minél fiatalabban megismer
kedhessenek a sportággal. 

A négyórás játékfolyam 
végeztével minden résztvevő 
kapott egy pólót, a legügyeseb
bek természetesen érmeket is. 
A díjátadásban Szabó Edina, az 
ÉTVÉrdi VSE vezetőedzője és 
Tekauer Norbert szakosztály
elnök segédkezett. A vegyes 
csapatok közül az Érdligeti 
Általános Iskola, a lányoknál a 
Bolyai János Általános Iskola, 
a fiúknál pedig a Marianum 
Általános Iskola együttese lett 
a legjobb. A Németh Helga 
Vándorkupát – amelyet az az 
iskola kap meg, amelyikből 
a legtöbben vettek részt – a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola kapta. 

Az éremosztás alatt már profi 
játékosok is edzéshez készülőd
tek, így aztán a jelen és a jövő 
találkozhatott. (szarka)

A három részre osztott csarnokban hat csapat játszhatott egyidejûleg

A díjakat Szabó Edina, az ÉTV-Érdi VSE vezetõedzõje és Tekauer Norbert 
szakosztályelnök (képünkön) adta át

Dénes Mercédesz ötödik lett  
a felnõtt Európa-bajnokságon   

Dénes Mercédesz gyõzött a finn Savola ellen

Köszönet  
az egy százalékért
Az Érdi Birkózókért Alapítvány 
(adószám: 18680494-1-13) kura-
tóriuma köszönetet mond mind-
azoknak, akik a 2010. évi adójuk 
egy százalékával, amely 180 123 
forint, támogatták alapítványun-
kat. Az összeget az érdi birkózó 
szakosztály felkészítéséhez, mű-
ködéséhez használtuk fel. Kérjük, 
hogy a 2011. évi adójuk 1%-os fel-
ajánlásával továbbra is támogas-
sák az érdi birkózást. Birkózóink 
eredményeikkel és szorgalmas 
munkájukkal köszönik meg támo-
gatásukat. A rendelkező nyilatko-
zat letölthető a www.erdisparta-
cus.hu honlapról

Tar Mihály,  
a kuratórium elnöke


