
Manapság egyik sportágban 
sem érethetik magukat egyed
uralkodónak a férfiak. Alig har
minc-negyven éve a nemek mér
hető sporteredményei között 
óriási szakadék tátongott. Ma a 
különbségek egyre csökkennek, s 
megcsappant a kifejezetten „fér
fi sportágak” száma is. A világ 
minden részéről érkeznek hírek 
női ökölvívó-, vagy birkózómér
kőzésről. Természetesen a labda
rúgás sem kivétel ez alól.

Kevesen tudják, de hazánk
ban a hölgyek lassan tíz éve ker
getik a bőrt kispályán, nagypá
lyán egyaránt.

Kern Edit abban az időben — tíz 
éve — még csak totyogni tudott. Ma 
az egyik legjobb női focicsapat, a 
Renova üdvöskéje. A m ikor először 
találkoztunk — egyik mérkőzése 
u tán  — bizony m indketten zavarban 
voltunk. Edit még soha nem  nyilat
kozott, én pedig nem  tud tam  elh in
ni, hogy a velem szemben ülő csinos 
kislány zúgó gólt tud  lőni.

— M eglehetősen furcsa a válasz
tásod. Hogyan kezdődött?

— Még egészen kicsi voltam, am i
kor a papám  m ár m agával v itt foci
meccsekre. Ráadásul „fiús környék” 
a miénk, s ha délu tánonként nem 
akartam  unatkozni, vagy labdát 
szedni, akkor be kellett állnom  a 
srácok közé rúgni a  pettyest. Tetszett 
nekik, hogy nem ijedek meg tőlük. 
S m ivel m inden csoda három  napig 
ta rt, rövid idő a la tt term észetessé 
vált, hogy én is focizok. Következő 
lépés a suli volt. A budapesti Egressy 
úti iskolában a grund tapasztalatok 
alapján, a gyerekek megrökönyödé-
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sere já tszhattam  a bajnokságban. 
Nem mondom, jó érzés, ha a srácok 
szám ítanak a játékom ra

A világ egyik legjobb 
csapatában

— Az igazi azonban mégiscsak az. 
am ikor női csapatban játszhatok. 
Nekem szerencsém  volt, hogy több 
szakem ber Iá!ott az iskolai m érkőzé
seken. Rohantam  is a  Renova h ívá
sára. A lányok ham ar befogadtak. 
Egyébként, ha valaki érez m agában 
tehetséget, kedve is van a focihoz, 
bárm elyik m eccsünkre kijöhet. O tt 
szól az edzőnek, és a következő edzé
sen m ár közöttünk is lehet. Vidéken 
is egyre több csapatot szerveznek.

— Eddig m eredeken felfelé ívelt 
labdarúgó-pályafutásod. De ho
gyan tovább?

— I tt a csapatban nagyon jó fo
cisták vannak. Jók a lehetőségeink 
is. Já rtu n k  Svédországban, az 
NSZK-ban, ahol két kupasorozaton 
vettünk részt. M iután m indkettő t

m egnyertük, az ottani szakem berek 
azt m ondták, hogy a Renova a vi
lág egyik legjobb csapata. Term észe
tesen m indez nem  pottyan csak úgy 
az égből. Egy héten sokszor öt, igen 
kem ény edzésen veszünk részt. Tech
nika, erőnlét, tak tika szerepel ilyen
kor a „m űsoron”. De így tö rtén ik  ez 
bárm ilyen más sportágban is. Töb
ben kézilabdáztak, atlétizáltak  kö
zülünk.

Minket még biztatnak
— Itthon  m iként vélekednek si

keres külföldi szerepléseitekről?
— Nem m ondhatnám , hogy a 

labdarúgó-szövetség vezetői sokat 
foglalkoznának velünk. Igaz, nekik is 
megvan a m aguk baja, a  honi foci 
hullám völgyből való kivezetésével. 
Azért, úgy gondolom, ha egy kicsit 
kom olyabban vennének m inket, s já- 
‘éklehetóségeket kapnánk  egy-egy 
bajnoki mérkőzés előtt, akkor talán  
mi is segíthetnénk. Biztos, hogy több 
néző jönne a  lelátókra. Mi még 
vonzzuk a közönséget, a nem  túl 
nagy propaganda ellenére is. Meg

győződésem szerin t elóbb-utóbb 
m indenképpen beverekedjük m a
gunkat az elism ert sportágak közé. 
Ha nem  hinnénk ebben, akkor nem 
tudnánk ilyen lelkesedéssel kerget
ni a labdát.

— Egy tizenhárom  éves lánynak, 
gondolom, akad más dolga is a fo
cin kívül. Az edzések, tú rák , mécs
esek m ellett m ire van m ég időd?

— M indenre, am it szeretek! Olva
sok, szórakozni járok  és term észete
sen rendesen tanulok. Azonban a 
labdarúgás áll az életem  központjá
ban. Lassan haza is kell mennem. 
A tankönyvek előkészítve várnak  az 
asztalon. Holnap m egint edzés lesz és 
addigra a fejem ben is „helyre kell 
kerü ln i” mindennek.

Edit összepakolta tekintélyes 
m ennyiségű szerelését. Sietve indult 
a buszhoz. Egyszer csak m egállt — 
körülnézett, hogy lá tja -e  valaki —, 
m ajd am olyan focistam ozdulattai 
jó nagyot rúgott egy kavicsba, úgy 
m ent tovább.

Kép és szöveg: Koncz Dezső

A nézőtéren is focista marad 
az ember. Figyelni kell 
a következő ellenfél játékát

Még egy kis igazítás 
és a labda védhetetlenül 

vágódik a kapuba

Levegőben a játékos és a  labda. 
Nincs az a védő, aki ekkora 
lendületet meg tudna fékezni
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