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Nyolcnapos edzőtáborból érkez-
tek haza a Tigers sportegyesület 
versenyzői az elmúlt hétvégén. 
Nagyon sokat dolgoztak sok-
sok móka, kacagás közepette.

Tápióságon, nagyon szép 
helyen töltötték a hetet - igaz, 
nagy részét a tornateremben.

A nyolc napból a „nagyok” 
hatot teljes egészében a tor-
nateremben töltöttek, a kicsik 
többet vetélkedtek, buliztak, 

játszottak. Volt titkos barátvá-
lasztás, postaláda szépségver-
seny, reklámszöveg bemutató, 
kvíz-parti, sorversenyek, kara-
oke, meg még sok egyéb, úgy, 
hogy senki nem unatkozott egy 
percet sem.

A nagyok kilenctől este tizen-
egyig dolgoztak: délelőtt akro-
batika edzésen vettek részt 
Tresó Zsuzsával, közben nyúj-
tással és erősítéssel. Volt talaj-
torna, talajakrobatika, páros- és 
hármas gyakorlatok, emelések, 
gúlázás, ugrás a dobbantóról, 
akrobatikus ugrások. A dél-
utáni műsorban tánc szerepelt 
Langó Dettivel, az egyik okta-
tóval, (kicsiknek és nagyok-
nak is) este pedig, vacsora 
után még egy táncedzés Langó 
Nikolettel - volt, hogy éjfélig. 
Természetesen mindez sok 
nevetéssel, Hófehérkés-hét tör-
pés szerelmi történettel, House 
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Az ófalusi pályán edzőtáborozott 
július 12. és július 18. között a 
magyar serdülő baseball váloga-
tott edzőtáborozott. A válogatott 
keret 16 főből áll, összesen hat 
csapatból kerültek be a sporto-
lók, és nem kis büszkeségünkre 
érdi játékosok is erősítik a nem-
zeti csapatot. Az érdieken kívül 
Debrecen, Budapest, Mikepércs, 
Szentendre, illetve Nagykanizsa 
csapatából érkeztek a sporto-
lók a válogatott edzőtáborába, 
akiknek munkáját négy edző 
segítette.

Terry Lingenhoel, az érdi csa-
pat edzője elmondta; a tábor 
fő célja az volt, hogy felkészít-
se a válogatottat az augusztusi, 
Csehországban megrendezés-
re kerülő kupára, ahol többek 

A serdülõ baseball válogatott  
Érden edzõtáborozott

Heti négy edzéssel és két fel-
készülési mérkőzéssel készül 
az Érdi VSE labdarúgócsapata a 
közelgő bajnoki rajtra. Az elmúlt 
héten először a Nagytétény 
együttese, majd a hét végén 
a Martonvásár csapata volt az 
ellenfél. Mindkét mérkőzésen 
több próbajátékos is szerepelt, 
mivel Miskovicz Bálint edző 
még a védelem bal oldalára és 
a középpályára keres erősítést 
jelentő játékosokat.

Nagytétény-Érdi VSE: 1-6
Góllövők: Szauter I. 2, Márki 
D., Csizmadia Z., Csorba P., 
Hegedűs Cs.

Edzői nyilatkozat: Az eredmén-
nyel elégedett vagyok, viszont 
a mutatott játékkal nem. Sok 

technikai hiba és rossz passz 
csúszott a játékunkba, főleg 
az első félidőben. Van három 
hetünk, hogy ezeken javítsunk. 
Ha pontosabbak vagyunk, akár 
nagyobb arányban is nyerhet-
tünk volna a Nagytétény ellen.

 
Martonvásár-Érdi VSE: 1-4
Góllövők: Márki D., Flórián Á., 
Csorba P. 2.

A felkészülési mérkőzések után 
Miskovicz Bálint edző javas-
latára három fiatal játékossal 
kötött megállapodást a szakosz-
tály vezetése. Dukon Gergőre 
és Trizna Tamásra bal oldalon, 
míg Cservenka Gergőre közép-
pályán számít az edző.

 Harmat Jenő

Tápióságon
jártak a tigrisek

Felkészülési mérkõzések

között a cseh és az osztrák ser-
dülő válogatottal mérkőznek 
meg. 

– Hosszú távú célunk, hogy 
fejlődjön Magyarországon a 
baseball sport, és hisszük, hogy 
ezek a fiatalok, akik itt vannak, 
szeretik ezt a sportot, képesek a 
fejlődésre, az egyre jobb teljesít-
ményre. Reméljük, hogy általuk 
még többen megszeretik ezt a 
csodálatos sportágat. Hálásak 
vagyunk, hogy itt Ófaluban 
tréningezhetünk, hiszen ez az 
egyik legszebb pálya az ország-
ban – fűzte hozzá a sportve-
zető.

Az edzőtáborban minden reg-
gel hét órakor volt az ébresztő, 
és naponta két edzést tartottak 
a serdülő válogatott tagjainak. 
Reggel 9 órától általában délig 
a pályán tréningeztek, majd a 
délutáni nagy melegben elmé-
leti felkészítés zajlott. Délután 
fél öttől fél nyolcig aztán ismét 
kimentek a pályára, ahol a 
játékosok két csapatot alkotva 
egymás ellen játszottak mér-
kőzést. 

Az edzőtáborban részt vett 
a mikerpércsi serdülők tréne-
re, Bánkúti Mihály is, aki már 
tavaly is másodedzője volt a ser-
dülő válogatottnak. Véleménye 
szerint, az, hogy több edző egy-
szerre dolgozik a fiatalokkal, 
azért jó, mert bár a baseballt 
mindenhol egyformán játsszák, 
minden edzőnek különböző a 
stílusa és mindenki hozzá tudja 
tenni a maga, ötletét, tudását a 
játékhoz. A mikepércsi tréner 
az érdi játékosról alkotott véle-
ményét is megosztotta velünk: 

– Az érdi fiúk határozottan 
jók, nagyon szervezett és fegyel-

mezett együttesnek tűnnek. 
Ami különösen tetszik bennük 
az az, hogy nemcsak a pályán, 
hanem azon kívül is remekül 
megértik egymást.

Ingo Gottwald, a Magyar 
Országos Baseball és Softball 
Szövetség szövetségi kapitá-
nya is részt vett a táborozáson. 
Elmondása szerint a baseball 
szövetség egyelőre nem túl 
nagy Magyarországon, össze-
sen 500 igazolt játékost tartanak 
számon és 16 klubot. Lassan, de 
növekszik azonban a sportolók 
létszáma. 

– Nagyon fontos, hogy olyan 
emberek dolgoznak a szövet-
ségben és a kluboknál, akik 
nagyon szeretik ezt csinálni 
és sokat tesznek azért, hogy 
ez a sport fejlődjön. De nem-
csak velük, hanem az edzőtá-
bor résztvevőivel is elégedett 
vagyok. A srácoknak megfelelő 
a hozzáállásuk, lelkesen dol-
goznak és látszik rajtuk: örül-
nek annak, hogy itt lehetnek, 
és büszkék arra, hogy a magyar 
serdülő válogatottban játszhat-
nak – fejezte be mondandóját 
Ingo Gottwald.

Július utolsó napjaiban 
egyébként az érdi pálya egy 
nemzetközi kupának ad ott-
hont. A magyar junior váloga-
tott amerikai, olasz, és a tervek 
szerint a cseh válogatottal mér-
heti össze tudását. Augusztus 
9-én délután pedig az érdi ser-
dülő csapat lép pályára egy 
cseh és egy szlovák ellenféllel 
szemben, de előtte délelőtt az 
érdi gyerekcsapat egy szlovák 
együttes ellen mutathatja meg, 
mire képes.

 Sz. R. N.

A „nagyok” a legtöbb idõt a tornateremben töltötték

doktorral és tyúkokkal fűszerez-
ve....Persze, volt, hogy a program 
felcserélődött, és pihenésképpen 
a nagy focipályán a locsoló alatt 
szaladgáltak, fürödtek a tigrisek. 
A tábor végén aztán bemutatót 
tartottak a tanult dolgokból. 

Sok új táncelemet tanultak 
a fiatalok, több új koreográfia 
készült a következő versenyévad-
ra, és az akrobatikában is a repü-
lő elemek több fajtájával bővült 
néhány ifjú sportoló tudása.

Az edzések augusztus 20. 
után kezdődnek.


