
                             (Hudomiet Ferencné)

Czéró Ildikó
     1963. december 17.-én született egy nehéz sor-
sú, de “félig  sportos” családba  (Édesapjáék tizen, 
Édesanyjáék öten  voltak testvérek).  Édesapja se-
gédmunkás volt - 1957-tõl a  DRASCHE  PORCE -
LÁNGYÁR focicsapatában játszott nem is rosszul -
Édesanyja a kõbányai téglagyárban dolgozott.
     A  Maglódi úti  általános  iskolába  járt, a humán 
tantárgyakat szerette. 13 évesen a nyári szünetben
iskolatársaival lementek a Kõbányai Porcelán teke-
pályára, ahol megengedték nekik, hogy gurigázza -
nak kedvükre: a “hiperaktív  kislányt  megfertõzte a
teke vírus”. Õsszel már igazolt játékosként Holczer
László  vezette  be  a  játék “titkaiba”, s  az  ifjúsági 
csapatban játszott bajnoki mérkõzéseket. Tehetsé-
ge  sok-sok  szorgalommal  párosult, így 1978-ban
már az (itthon és külföldön is) híres Kõbányai  Por-
celán nõi felnõtt csapatának tagja volt, ahol Fekete
Antal csiszolta technikáját. Többek között Vad Gyu-
láné, Holczer Lászlóné (világbajnokok 1976), Feke-
te Antalné  - nemzetközileg elismert játékosok - vol-
tak csapattársai, akiktõl sokat tanult. Megnyerték az
NB I.-es bajnokságot, s ezzel jogot szereztek a kö-
 

A csapat: Holczer László - edzõ, Vad Gyuláné, Fekete Antal-
né, Gazsó Dánielné, Gerõfi Györgyné, Holczer Lászlóné,

Nagy Gézáné, Fekete Antal - edzõ,
Czéró Ildikó, Orosz Sándorné, Szász Anikó

vetkezõ BEK szereplésre. ‘79-ben a BKV Elõre pályán rendezett Bajnokcsapatok Európa kupáján már
“beleszagolt abba a levegõbe”. A csapat ugyan csak 5. Lett,  de nem adták fel! Itt figyelt fel Rá B. Tóth
László - a válogatott szövetségi kapitánya - aki meghívta az ifjúsági válogatottba. Ettõl fogva nem léte-
zett számára más, csak a teke (kivéve a kiegészítõ sportágakat), s mindent meg is tett azért, hogy e-
redményesebb legyen.
     Szinte “természetes” volt, hogy  a  Kõbá-
nyai Porcelángyár lett elsõ munkahelye. 
Csapattársai segítségével esti tagozaton az
Egressy  Gábor  technikumban mûszaki raj-
zolói~, majd a Gyõrffy Klára gyors és gépíró
iskolát - szintén kiváló eredménnyel - is elvé
gezte.
     Sportpályafutása meredeken ívelt felfelé:
‘80-ban a Duna Kupában járt Csehszlovákiá
ban, Ausztriában, s megnyerték a kupát. 
‘81-ben  a  még körmérkõzéses  szisztémá-
ban játszott sorozaton a Kurucziné, Holczer
né, Orosziné, Feketéné,  Gerencsérné, Ga-
zsóné, Harangozó K., Czéró Ildikó összeté-
telû csapat másodszor is elhódította a kupát
a nagynevû  Spartak  Prevov  (CSSR)  és a 
BBSV Wien (AUT) csapatai elõl.
     1982-ben férjhez ment Hudomiet Ferenc-
hez  (szintén tekés), s ‘84-ben  megszületett
fia. A bajnoki és egyéb versenyek idején szü-
lei vigyáztak gyermekére. Házassága nem volt “felhõtlen”.
     Közben 1984-ben a Grampsch Ágota, Kovácsné Kiss Erika, Szõke Zsuzsanna, Beck Gáborné, Ga-
rai Gabriella, Hankó Zsuzsanna, Czéró Ildikó összetételû válogatott Porecsben (YUG) az I. Ifjúsági Vi-
lágbajnokságon  bronzérmet nyert.  Ekkor  Juhász  László volt a válogatott edzõje.  Párosban Hankó 
Zsuzsával 4. helyezést értek el. Még ebben az évben Vad Gyulánéval párosban országos bajnok lett.
Természetesen  részt  vett a Szövetség 50 éves jubileumi versenyén a Stadion szállóban. ‘85-ben a 
 



                                                   Frankfurtban rendezett II. Ifi VB-n a csapat ugyan 5. Lett, de párosban
                                                   Kovácsné Kiss Erikával világbajnok lett! Sõt! ‘86-ban a Münchenben
                                                   rendezett XVI. Felnõtt VB-rõl csapattag-
                                                   ként (Kovácsné Grampsch Ágota - BKV
                                                   Elõre,   Kovácsné   Kiss   Erika,   Vidács 
                                                   Györgyné, Lõrinczné  Naschitz  Katalin -  
                                                   mindhárman  SZEOL - DÉLÉP,  Németh 
                                                   Istvánné (Kristyán  Zsuzsa) - Gyõri Len-
                                                   szövõ, Szenczi Judit - FTC és Hudomiet 
                                                   Ferencné (Czéró Ildikó) - Kõbányai Por-
                                                   celán~, valamint Lõrinczné Naschitz Ka-
                                                   talinnal párosban is világbajnokok lettek,
                                                   így 2 aranyéremmel térhetett haza. Már
                                                   nem csak a gyári  újság  címlapjáról, ha-
nem a Népsoprtnak köszönhetõen országos hírnévre tett szert.
     1988-ban a kétévenként megrendezett III. Print - Pack kupán végre nõi egyéniben felléphetett a do-
bogó legmagasabb fokára  459 fás  kitûnõ eredményével (24 fát “vert” a 2. helyezettre), pedig a hazai
kiválóságokon kívül 8 ország legjobbjai voltak itt.
Budapesten a Körcsarnokban  megrendezett  XVII. VB  csalódás volt - a férfiak megvédték címüket, a 
nõi - Vecseri  Erika, Török  Marianna, Németh  Istvánné (Kristyán  Zsuzsanna), Szõke  Zsuzsanna, Vi-
dács Györgyné, Kovácsné  Grampsch Ágota, Hudomiet  Ferencné (Czéró Ildikó)  összetételû - csapat 
csak 4. lett. A Kõbányai Porelán nõi csapat úgy nézett ki, hamarosan megszûnik, így Juhász László hí-
vására az FTC-hez igazolt. Hiszen új  csapattársai közül  Szenczi Judittal, Hankó Zsuzsával a váloga-
tottban már együtt játszottak. Juhász László mégis a férfiak  edzõje lett, ez csalódás volt számára.  Az
új körülményekhez nehezen tudott alkalmazkodni.
Novemberben Ausztriában a Kramsach  csapatának 10 éves jubileumi  versenyén 25 csapatból mégis
elsõk lettek (ahol az FTC legjobb eredményét érte el 432 fával), s a nõi egyénit is megnyerte (439+447
fával), de nem érezte itt jól magát.
     Az 1989-es év a tragédiák éve lett:
        - beadta válóper iránti keresetét a bíróságra
        - megszûnt a gyár - s a munkahelye......
        - ennek  következtében a tekecsapat  is, mely tágabb  értelemben családja, támasza volt. Lakhe-
          lyet is kellett változtatnia.
Ez már kikezdte idegrendszerét. Talaj, szinte támasz nélkül maradt.  Csak  Édesanyjára  számíthatott. 
Mindezek odáig vezettek, hogy szakított imádott  sportágával! Munkahelyet váltott, s megpróbált csak 
a fizetésébõl megélni. A sport ugyan megtanította küzdeni, a szinte vert helyzetbõl talpra állni, de nem
gondolta, hogy milyen nehéz lesz! Nem járt versenyekre, nem is olvasta a sportágban azóta elért ered
ményeket. Talán ez adott erõt ahhoz, hogy megállja helyét a társadalomban.
Három évi huza-vona után végre pont került a válására. Közben bárhova került, régi szakvezetõi - Ju-
hász László, Hankó György - csalták vissza a tekepályára, “nem hagyták békén”. Idõnként megkeres-
ték, csábították vissza. 
     1993-ban Hankó György a székesfehérvári KÖFÉM csapatának edzõje volt, ahová sikerült “lecsá-
bítania” Õt. Budapesten a MOL pályán edzett, s a mérkõzésekre utazott csak Fehérvárra. Lassan visz-
szanyerte régi formáját, ahol 100 vegyesbõl  504  fával új pályacsúcsot ért el, mely élete legjobb ered-
ménye lett. Egy idõre leköltözött Fehérvárra, ahol egy szobában lakott fiával egyik csapattársánál. Ezt
nem lehetett sokáig csinálni. Végül visszaköltözött szüleihez Budapestre, s végleg(?) szakított a teké-
vel.
     Szinte 20 évet hagyott ki. Idõközben  leszázalékolták, s autodidakta  módon megtanulta a számító-
gép használatát. A Facebookra való bejelentkezése ébresztette rá, hogy mennyire elrepült az idõ;
mennyire megváltozott a játék, mennyi régi ismerõs tartja a kapcsolatot itt egymással - amit azóta sem
tudott kitörülni emlékezetébõl.
     2015 körül már le tudott menni az FTC új pályájára egy-egy mérkõzést megnézni. ‘16-ban meghív-
ták egy szintén a Fradi pályán rendezendõ Szabadidõs teke versenyre, ahol nagyon jól érezte magát.
Ekkor tudatosult benne, hogy ezt a sportágat nem lehet abbahagyni, elhagyni....

Budapest, 2016 szeptember
                                                                                                                    Borbély Tibor
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