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A március  elején  Belgrádban 
megrendezett férfi és női felnőtt 
birkózó  Európa-bajnokságon 
kitûnően szerepeltek a magya-
rok.  Az  ezüst-  és  bronzérem 
mellett a hölgyek mezőnyében 
érdi  sportoló  kiváló  helyezé-
sének  örülhettünk.  Az  Érdi 
Spartacus  18  éves  versenyző-
je, Dénes Mercédesz az értékes 
ötödik helyezést szerezte meg 
úgy,  hogy  nálánál  rutinosabb 
és idősebb ellenfelekkel szem-
ben  állt  helyt,  nem  is  akárho-
gyan. 
Az  újdonsült  Eb-pontszerző-

vel beszélgettünk.
  – Az egyik klubedzője, Tar 

Mihály súgott nekem a napok-
ban. Azt árulta el, hogy a tehet-

ségén túl azt tartja különösen 
értékesnek önben, hogy céltuda-
tos, határozott, eltökélt ember, 
aki sokra viheti. Mennyi szépet 
mondott önről…
–  Tényleg  szépek,  örülök  is 

ennek.  Annak  azonban  nem, 
hogy  érem  nélkül  kellett  haza-
jönnöm Belgrádból.

– Azt hittem, hogy ifjúsági 
korúként, a 18. életévét még be 
sem töltve boldoggá teszi, ha 
a felnőttek között tud pontot 
szerezni egy kontinensbajnok-
ságon…
–  Ha  mások  lettek  volna  a 

körülmények,  ha  másként  ala-
kulnak  a meccseim,  akkor  biz-
tosan.  De  így  maradt  bennem 
hiányérzet.

– Hallgatva önt akár azt 
is mondhatom, megértem. 
Azonban az Európa-bajnokság 
jegyzőkönyveit, pontosabban az 
ellenfeleinek a névsorát és az 
életkorát elnézve megint csak 
ott tartok, hogy nem értem az 
elégedetlenségét…
–  Akkor  elmondom.  Egy  25 

éves,  felnőtt  Európa-bajnoki 
harmadik  finn  lánnyal,  egy  21 
éves,  junior  világ-  és  Európa-
bajnok  ukránnal,  egy  21  éves 
szerbbel, a bronzéremért pedig 
egy  22  éves  német  birkózóval 
mérkőztem.

– Ezzel még mindig nem győ-
zött meg arról, hogy szomorkod-
ni kellene az ötödik helyezés 
miatt. Ellenkezőleg.
–  Kétszer  nyertem,  kétszer 

kikaptam,  de  sajnos  a  legfon-
tosabb  pillanatokban  nem  az 
én akaratom érvényesült, pedig 
olyan  kevésen  múlott,  meg  a 
bírók  sem  szerettek  igazán, 
bár  nem  akarom  erre  fogni. 
Egyetlen  dobást  sem  tudtak 
megcsinálni rajtam, míg én ket-
tőt is, arról nem beszélve, hogy 
volt  egy  tusgyőzelmem  is.  De 
az  nem  változtat  a  lényegen, 
nem  szereztem érmet. Az ötös 
jó  lehet  a  suliban,  de  nem  a 
birkózásban.

– Én azért csak azt mon-
dom, hogy ilyen fiatalon, a 
birkózói pályája elején igenis 
büszke lehet arra, hogy nagy 
versenyről jött haza ponttal. 
S akkor még nem is jött szóba 
a lényeg: jogot szerzett arra, 
hogy elinduljon az olimpiai 
kvalifikáción, vagyis nyitva az 
útja London felé.
–  Igen,  igyekszem  most  már 

csak  erre  koncentrálni,  a múlt-
tal úgysem tudok már mit kez-
deni.

– Látja, ez profi mondat… 
Hol kell bizonyítania, hogy ott 
legyen a játékokon?
– Áprilisban és májusban két 

hét  alatt  dől  el minden,  s  nem 
is  éppenséggel  egymás  szom-
szédságában  lévő  városokban. 
A sorozat  Szófiában  indul, 
aztán  a  „közeli”  Kína  követ-
kezik,  majd  egy  héttel  később 
Helsinkiben fejeződik be.
– Körösi  Csoma nem vándo-

rolt  ennyit…  Mondja,  mennyi 
idő  lesz  egy-egy  verseny 
között?

– Egymást követő hétvégéken 
lesznek a kvalifikációk.

– Ön hányszor és hol lép sző-
nyegre?
– Nem én döntöm el, hanem 

a  keretedzőim.  Völler Ákos  és 
Nagy Lajos  mondja  meg  ezt, 
megkérdezve  a  másik  klub-
edzőm, Südi Gábor véleményét 
is.

– Ha önön múlna?
–  Szeretnék  Európában  ma-

radni,  tehát  Szófia  és  Helsinki. 
E két  verseny  között  két  hét 
a  különbség,  ez  követhető. 
Szófiából  csak a két döntős  jut 
el  Londonba,  Helsinkiből  pe-
dig  az  első  három.  Nem  lesz 
könnyû, de hát nem is utcák-te-
rek versenyére készülünk.

– Ezzel együtt – már ha meg-
engedi, hogy elmondjam a saját 
véleményemet – a játékokra 
lassacskán nehezebb lesz kijut-
ni, mint azokon jól szerepel-
ni… Persze a gigantománia 
ellen úgysem tudunk mit tenni, 
így inkább azt kérdem: mint 
a sportág „nagy öregje” mióta 
koptatja a szőnyeget, s miért 
éppen ezt választotta?
– Tizennyolc éves vagyok, az 

életemnek pontosan  a  felét  töl-
töttem el az érdi és a budapesti 
edzőtermek  szőnyegein.  Több 
sportágat  kipróbáltam,  ez  tet-
szett meg, ennél kötöttem ki

– Az érdi edzőterem egy-
értelmû, a pesti meg, gondolom, 
azért, mert válogatott kerettag.
–  Pontosan,  s  bizony  inkább 

vagyok fővárosi, mint érdi. Igaz, 
ott születtem, ott voltak az első 
barátaim, az a szülőhely.

– Kik voltak az érdi barátai?
– Inkább fiúkkal barátkoztam, 

nem  voltam  csendes,  szófoga-
dó, otthon ülő lány. Azt hiszem, 
a  birkózást  is  azért  zártam  a 
szívembe, mert fiús sportág. Ma 
már azt mondom, nem bánom, 
mert  már  eddig  is  olyan  élmé-
nyeket  kaptam,  amilyenekről 
néhány  éve  még  álmodni  sem 
mertem. Most meg  itt  van  kar-
nyújtásnyira az olimpiai szerep-
lés lehetősége.

– Meg is kell ragadni, mert 
tiniként részt venni egy ilyenen 
hihetetlen élmény, s hatalmas 
lökést adhat a sportkarrierjé-
hez.
–  Azon  vagyok,  azon  leszek. 

Ha sikerülne, a legszebb álmom 
teljesülne be.

– De azért ne hagyja kiéne-
kelni a sajtot a szájából… 
A napokban volt 18 éves. Nagy 
buli volt?
–  Inkább  azt mondom,  hogy 

jó  buli,  jó  barátokkal,  elsősor-
ban  sporttársakkal.  Ugyanis 
reggeltől  estig  velük,  köztük 
vagyok. A Csanádi Árpád sport-
iskolába  járok,  ott  is  sportolók 
között  vagyok,  délutánonként 
pedig  a  birkózókkal  az  edző-
teremben.  Az  életemet  a  sport 
határozza meg.

– Meg, gondolom, a tanu-
lás…
– Jók a jegyeim, de a kvalifiká-

ció miatt most még nem tudom, 
hogy  lesz,  mint  lesz.  Három 
edzőtábor,  utazás,  versenyek. 
De valahogy csak megoldom.

– Hát nem azért állt birkózó-
nak – a szakszövetség elnökét, 
az olimpiai bajnok Hegedûs 
Csabát idézve –, hogy átmenjen 
a falon is?
– Mivel az mondta, aki, meg-

próbálom. 
  Róth Ferenc

A tavaszi  rajt  előtt  igencsak 
megerősödött  Diósd  otthoná-
ba  látogatott  az  érdi  csapat. 
A vendéglátók  nem  titkoltan  a 
három pont megszerzését tûzték 
ki maguk elé, míg az érdiek az 
eddigi kitûnő szereplés folytatá-
sában bíztak. A vendégek hely-
zetét nehezítette, hogy a hosszú 
időre  kiesett  Kovács K.  után  a 
védelem  egyik  biztos  pontja, 
Aradi Cs.  influenza  miatt  nem 
léphetett pályára.
Nagy  iramban  kezdődött  a 

mérkőzés.  A hazaiak  azonnal 
magukhoz  ragadták  a  kezde-
ményezést, és már a 4. percben 
Horváth S. nagy mentésére volt 
szükség,  hogy  ne  szerezzenek 
előnyt. Egy perccel később sza-
badrúgáshoz jutottak a hazaiak. 
A kapu  bal  felső  sarka  felé  lőtt 
labdát Kertész F. nagy bravúrral 
mentette szögletre. A védésnél a 
vendégkapus megsérült, és nem 
tudta  tovább  folytatni  a  játé-
kot.  A kezdeti  hazai  rohamok 
után  kiegyenlítetté  vált  a  játék. 
Nagy  küzdelem,  kemény  ütkö-
zések  jellemezték  a  találkozót. 
Az amúgy  is  feszült hangulatot 
a  játékvezető  tovább  fokozta 
az  okkal  és  ok nélkül  kiosztott 
sárga  lapokkal,  a  játék  soroza-
tos  megszakításával.  A vendég 
érdi  csapat  nehezen  találta  az 
ellenszerét  a  hazaiak  tömör 
védekezésének, és az első vala-
mirevaló  helyzetet  is  csak  fél 
óra  elteltével  tudta  kialakítani, 
de  Makituma  kivárt,  így  lehe-
tőséget  adott  a  hazaiaknak  a 
mentésre.  Továbbra  is  az  érdi 
csapat maradt támadásban, sőt, 
kis  híján  a  vezetést  is megsze-
rezte.  A 43.  percben  egy  szép 
vendégtámadást követően Skita 
közelről  megeresztett  lövése  a 
felső  keresztléc  aljáról  kifelé 
pattant. Óriási gólszerzési lehe-
tőség volt. Ahogy ez  lenni  szo-
kott,  a  kimaradt  helyzet  után 
a  hazaiak  szereztek  vezetést. 
A 45. percben Flórián passzolta 
el a labdát a félpályánál, a letá-
madásból aztán Mojzer szerezte 
meg  a  vezetést  a  hazaiaknak 
(1-0).
Rosszul kezdődött a második 

félidő  a  vendég  érdiek  szem-
pontjából.  Alig  telt  el  néhány 
perc,  amikor  Flórián  egy  vele 
szemben  elkövetett  szabály-
talanságot  igyekezett  megto-
rolni.  Ezt  a  játékvezető  azon-
nal  piros  lappal  „jutalmazta”. 
A megfogyatkozott  létszám 
ellenére  az  érdi  csapat  játéka 
feljavult az első félidőben látot-
takhoz, és Horváth S. vezetésé-
vel  nagy  rohamozásba  kezdett 
az  egyenlítő  gól  megszerzése 
érdekében.  Fölényben  játszott 
a  vendég  csapat,  míg  a  hazai-
ak  foggal-körömmel,  főleg  sza-
bálytalanságokkal  igyekeztek 
megtörni  ezeket  a  rohamokat. 
Így aztán hiába sikerült néhány 
gólhelyzetet kialakítani, az utol-
só  pillanatban  vagy  egy  védő 
mentett bravúrral, vagy a hazai 

kapus  bizonyította  jó  formáját. 
Az  utolsó  20  percben  további 
sérülések  sújtották  a  listaveze-
tőt. Előbb Jakab Á.-t könyököl-
ték le, aki erős orrvérzése miatt 
nem  tudta  a  játékot  folytatni, 
majd  néhány  perccel  később 
Gróf A. esett  szerencsétlenül 
a  vállára  és  szenvedett  súlyos 
sérülést.  Õt  a  mérkőzés  után 
mentő szállította el. 
Mivel további cserelehetősége 

már nem volt  a  vendég  csapat-
nak,  így  hét  mezőnyjátékossal 
folytatták a mérkőzést. Az érdi-
ek  dicséretére  szóljon,  hogy  a 
megcsappant  létszám  ellenére 
is  gólra  törően  játszottak,  és  a 
43. percben kis híján az egyen-
lítést is megszerezték. Mészáros 
szabadrúgása  alig  kerülte  el  a 
kaput.
Mindenki  nagy  küzdelmet 

várt  a  találkozón.  A kemény 
ütközéseket  a  játékvezető  nem 
azonos mércével  ítélte meg,  és 
a számos sárga lap – négy hazai, 
hat  vendég  –  és  a  piros  lap 
ellenére  nem  tudta  a  mérkő-
zést  kézben  tartani.  A vendég 
érdi  csapat  játéka  feljavult  a 
második félidőben, de a hazaiak 
időnként nyolc-kilenc emberrel 
védekezve,  ha  nehezen  is,  de 
megőrizték egygólos előnyüket.
 

Diósdi TC–Érdi VSE 1-0 (1-0)
Diósd, 250 néző
Vezette: Döme Gábor
Érd: Kertész F. (Tóth N.) – Gróf 
A., Jakab Á., Horváth S., 
Riba D. – Ország P. (Mészáros 
T.) Havrán G., Flórián Á., 
Cservenka G. (Ivacs G.) – Skita 
T., Makituma N.
Edző: Miskovicz Bálint
Sárga lap: Horváth S., Riba D., 
Tóth N., Ország P., Makituma 
N., Havrán G.
Piros lap: Flórián Á.
Jók: Horváth S., Havrán G.
 
A mérkőzés  után  Miskovicz 

Bálint,  az  érdiek  edzője  kicsit 
feldúltan nyilatkozott:
–  Kritikán  aluli  játékvezetés 

volt.  A játékvezető  azt  hitte, 
cirkuszban  van,  megfélemlítet-
te  a  játékosaimat.  Ezért  sem 
tudtuk a játékunkat az első fél-
időben  hozni,  tompán  játszot-
tunk. A második félidőben még 
10  emberrel  is  nyerési  esélye-
ink voltak. Sajnos a mai napon 
Fortuna sem volt velünk.

Rubold Péter, a hazaiak edző-
je  az  első  győzelmét  elérve  a 
diósdi  csapattal  is  a  szerencsét 
emelte ki:
– Két nagyon jó csapat nagyon 

alacsony színvonalú játékát lát-
tuk. Talán a szerencsésebb csa-
pat nyert.
 A következő fordulóban, már-

cius  24-én,  szombaton  három 
órakor  a  RAFC  csapatát  fogad-
ják az érdiek, majd április 1-jén, 
vasárnap 11-órakor a Pénzügyőr 
vendége lesz a Pasaréti úton az 
Érdi VSE.
  Harmat Jenő
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