Szépalmán idézték fel a szép emlékeket
25 évvel ezelőtt nyerte meg először az NB II-es bajnokságot a Zirc-Dudari Bányász
ifjúsági röplabdacsapata
1988 júniusában megnyerte az NB II-es bajnokság nyugati csoportját a Zirc-Dudari
Bányász SE ifjúsági röplabdacsapata, hogy aztán egy évvel később – kicsit más
összetételben – megvédjék a címüket. Az első ízben diadalmaskodó csapat tagjai hosszú
idő után találkoztak, hogy felelevenítsék a kiemelkedő sportsikert.
A találkozót Horváth Csaba, a Reguly Antal Szakképző Iskola testnevelő tanára, a csapat
akkori edzője szervezte meg. Az összetartást bizonyítja, hogy mindössze egy játékos, illetve a
segédedző hiányzott a Hotel Szépalmán megtartott múltidéző bankettről, egy társuk pedig
sajnos már nincs az élők sorában.
– Mindenki hozott magával egy olyan emléket, ami a másik számára kicsit meglepő volt,
és a közös történések alapján visszaemlékeztünk erre az eseményre – mondja a zirci
pedagógus, akinek a nevével egybeforrnak a ZDBSE röplabda-szakosztályának nyolcvanas
évek végi utánpótlás sikerei.
Az első közös eredmény a ’86-os tapolcai úttörő olimpián szerzett bronzérem volt. 1987ben bejutott a csapat az Országos Serdülő Kupa döntőjébe, ahol csak a később válogatott
játékosokat adó Kaposvári Dózsával szemben maradtak alul, és még ugyanebben az évben
egy felkészülési tornán legyőzték az NB I-es Dunaújvárost – az edző a mai napig őrzi a
jegyzőkönyveket erről a két mérkőzésről. Ezek az eredmények előrevetítették az igazán nagy
sikereket, és nemsokára bekövetkezett az, ami huszonöt év után összehozta a fiúkat:
megnyerték az országos másodosztályú bajnokságot.
Horváth Csaba – akit Kertész Zoltán szakosztály-vezető hívott 1985-ben Zircre –
elmondja, jó alapokat kaptak tanítványai, érdemesnek tartja megemlíteni Kirsch Ábel, Lajkó
Tibor és Hajba Csaba nevét. Az ifjúsági sikerek kovácsa közben a szintén eredményes felnőtt
csapatot erősítette, amely akkoriban osztályozót játszhatott a legmagasabb osztályba
kerülésért. Az 1987–88-as szezon második felében egy katonai behívó miatt Noficzer Tamás
foglalkozott a csapattal. A bajnokságot követően második helyen végzett a zirci ifi a
nemzetközi Rába Kupán, mely eredményt a következő évben – csakúgy, mint a bajnoki
elsőséget – megismételték.
A Zirc-Dudari Bányász ifjúsági röplabdásait jelölték csapat kategóriában az „év legjobb
megyei sportolói” díjra is, olyan csapatokkal együtt, mint az MKB Veszprém elődjének
számító VÁÉV-Bramac… Az 1988–89-es bajnokságot úgy nyerték meg, hogy vereséget sem
szenvedtek, egy évvel később viszont már „csak” a második helyet sikerült megszerezniük. A
csapat összetételében az élet alakulásának megfelelően változások következtek be, majd
1992-ben – támogató hiányában – megszűnt a röplabda-szakosztály.
Horváth Csaba nem felejti el a hazai meccsek remek hangulatát, amikor dobtól és
trombitától volt hangos az akkori 2. számú iskola tornatermének karzata. Tervben van, hogy
találkozik jövőre a veretlen csapat is, és még az is felmerült, hogy újra összejönnek játszani
egy kicsit…

A Zirc-Dudari Bányász SE 1988-as ifjúsági bajnok röplabdacsapata
Álló sor balról: Noficzer Tamás helyettes edző, Hay Tamás, Udvari Gábor, Kertész Zoltán
szakosztályvezető, Hamvasi József, Nagy Tamás, Horváth Csaba edző. Guggolnak balról: Vida Zoltán,
Ortvein Zoltán, Kiss László, Svéd János, Hamvasi Csaba, Bierbauer Róbert
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