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Ebben az évben ünnepli várossá nyil
vánításának 30. évfordulóját Érd. Az ez 
alkalomból szervezett Érdi Napok rendez
vénysorozat részeként kerül majd sor az 
„Érd el” Városi Futónap és Parkröplabda
bajnokságra.

Idén 30 éve (1977 óta) város – 2006 
óta megyei jogú város – Érd. Az immá
ron hagyományosan megszervezett Érdi 
Napok rendezvényei 2009ben is jobbnál 
jobb programokkal szórakoztatják majd az 
érdi és környékbeli polgárokat.

Az Érdi Napok rendezvénysorozat szept
ember 1jétől, szombattól október 1jéig, 
hétfőig várja az érdeklődőket. A programok 
a város értékeire hívják fel a figyelmet. Az 
egy hónap alatt sor kerül majd konferen
ciára, könyvbemutatóra, irodalmi estre, 
hangversenyre, illetve sportrendezvényre 
is. A szereplők többek között tudományos 

kutatók, neves művészek, híres sportolók, 
valamint a környék és a város amatőr 
művészeti csoportjai.

Az Érdi Napok tehát a sport szerel
meseinek is kedvez: az „Érd el” Városi 
Futónap és Parkröplabdabajnoksággal. 
A sportnapon – ahogyan az elnevezéséből 
is kiderül – futásra és röplabdabajnokság
ra kerül majd sor.

A parkröplabdaversenyt az érdi Delta 
Röplabda Sportegyesület szervezi. A klub 
nevéhez fűződik az év eleji 2009 perc 
röplabda elnevezésű rendezvény is. Az 
újév első magyarországi röplabdaverse
nye január 2án 9 órától január 3án 19 
óráig – egészen pontosan 18:29 percig 
– tartott. A meghívásos vegyes tornát 
az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola Sportcsarnokában rendezték meg. 
A versenyre – Budapestről, illetve Pest 

megyéből – összesen 10 amatőr vegyes 
csapat érkezett, Érd színeit a rendező egye
sület két csapata képviselte. A rendezvény 
célja a sportág, valamint Érd város nép
szerűsítése volt. Támogatók a Magyar 
Röplabda Szövetség (MRSZ), a SuperShop 
Kft. és Érd Város Önkormányzata, valamint 
sztárjátékosok – Nyári Virág, Czakó Mária, 
Koch Róbert – voltak, akik néhány meccs 
erejéig erősítették a csapatokat. A verseny 
hatalmas sikert aratott. 

Az „Érd el” parkröplabda torna szept
ember 5én 9 órakor a parkvárosi napközis 
tábor területén kerül majd megrendezésre, 
az eredményhirdetés 14 órakor várható. 
A bemelegítést a rendezvény sztárvendé
ge, Kozmann György olimpiai bronzérmes 
kenus tartja. A szervezők reményei sze
rint várhatók további sportolók, röplabdás 
vendégek: többek között Buzek László, a 
magyar és világ röplabdasportjának legen
dás alakja is szóba került.

A tornát szintén a Magyar Röplabda 
Szövetség, valamint a SuperShop Kft. 
szponzorálja – a teljes rendezvény támo
gatásáról még folynak a tárgyalások. 
A bajnokságon előreláthatólag három érdi, 
valamint hat budapesti és környéki csa
pat vesz majd részt. A szervezők remé
lik, hogy a szeptemberi bajnokság a 2009 
perc röplabdához hasonló népszerűségnek 
örvend majd. K. R.

Idén Szolnok városa adott otthont az 
Országos KajakKenu Vidék Bajnokságnak. 
A tornáról a Dunafüredi Vízisport Klub 15 
érdi versenyzője tért haza éremmel.

Szolnokon rendezték meg július 
17–19ig az idei Országos KajakKenu Vidék 
Bajnokságot. A zord időjárás szerencsére 

nem zavarta a versenyt, így az nagyobb 
bonyodalom nélkül zajlott le – csupán 
kisebb gondok adódtak.

A vidék bajnokságot a Magyar Kajak
Kenu Szövetség (MKKSZ) rendezte. 
A torna a bajnoki versenyrendszer része, 
nagy létszámú mezőnyök esetében pedig 
szűrőverseny az országos bajnokságra. Az 
MKKSZ megalakulása óta évente megren
dezik. Célja, hogy különböző hajóegy
ségekben és versenytávokban korosztá
lyonként eldöntse a vidéki szakosztályok 
versenyzőinek helyezéseit.

Az idei bajnokságon 46 egyesület vett 
részt, a 10–18 éves, illetve felnőtt kor
osztályokban összesen 2258an neveztek. 
A résztvevők egyéni, páros, és négyes 
legénységbeosztásban, rövid (500 méter, 
1000 méter), illetve hosszútávon (2000 
méter, 4000 méter) mérték össze erejüket. 

A százhalombattai Dunafüredi Vízisport 
Klub megalakulása – 2000 óta – vesz részt 
ezen a versenyen. A fiatal kajakosok évről 
évre jobb eredményeket érnek el: míg 
2008ban 17, 2009ben már 29 érmes egy
séggel büszkélkedhetnek. Ezen a mostani 
versenyen 35 fővel (gyermek, kölyök és 
serdülő korosztályban) összesen 34 ver
senyszámban álltak rajthoz.

A klub sportolói remekül szerepeltek a 
szolnoki viadalon. Hét arany, öt ezüst és 
hét bronzérem mellett számos további jó 
helyezést szereztek. A csapat 15 érdi ver
senyzője gazdagodott valamely dobogós 
helyezést jelentő medállal: Nyári Bendegúz, 
Majercsik Szabolcs, Zsitányszky Imre, Vörös 
Marcell, Koós Norman, Cseke Márton, 
Majercsik Viktória, Nyári Barnabás, 

Kalocsai Péter, Török Ádám, Nagy Dániel, 
Baumann Petra, Kalafut Patrícia, Steirer 
Veronika és Majercsik Levente.

A dunafüredi sportolókra a kiváló telje
sítmények után azonban pihenés helyett 
újabb kihívások vártak, ugyanis júli
us 31.–augusztus 2ig – a velenceitavi 
Sukorón – került sor az Országos Kajak
Kenu Bajnokságra és válogató tornára, 
ahol a teljes versenyző csapat rajthoz 
állt. A megmérettetésen eldőltek a baj
noki helyezések, a szeptember 12–13i 
csehországi EORV (Európai Olimpiai 
Reménységek Verseny) kvalifikáltjai, vala
mint az egyesületek közötti rangsor.

A Dunafüredi Vízisport Klub több ver
senyzőjének idén is nagy esélye van a válo
gatottba kerülésre. Az elmúlt négy évben 
11 fiatal sportoló került innen a különböző 
korosztályos nemzeti csapatokba.

 Kovács Renáta

Tovább folytatta felkészülését a 
bajnoki rajtra az Érdi VSE lab
darúgócsapata. Az elmúlt héten 
először a Tárnok KSK (megyei 
bajnokság 3. helyezett), majd 
a Kajászó (megyei bajnokság 
II., 2. helyezett) volt az érdi 
csapat ellenfele. A mérkőzések 
után a keret kialakítása is lezá
rult, miután Miskovicz Bálint 
edző javaslatára Dukon Gergő 
és Cservenka Gergő is az ÉVSE 
játékosa lett. További igazoláso
kat jelenleg nem terveznek.

Eredmények:
Érdi VSE–Tárnok KSK   
3-0 (1-0)
Érd: Szabó – Kádár, Jakab, 
Horváth L., Gál L. – Csizmadia, 
Flórián, Nagy,  Márki – Szauter, 
Csorba
Cserék: Kádár helyett Dukon, 
Csorba helyett Hegedűs, Márki 
helyett Csorba, Gál L. helyett 
Megyeri, Csizmadia helyett 
Cservenka
Góllövők: Csizmadia, Flórián 
(11-esből), Csorba
Edzői nyilatkozat: Úgy érzem, 
kezd összeállni a csapat – mond
ta Miskovicz Bálint – a játékosok 
sokat futnak, sok helyzetet ala
kítanak ki. Az erőállapotunkkal 
nem lehet gond, 90 perces csa
pata lesz Érdnek. Negatívum, 
hogy sok helyzet marad ki és 
ennyi helyzetünk nem lesz a 
bajnokságban. Ezen feltétlenül 
javítanunk kell a hátralevő két 
és fél hétben.

Érdi VSE–Kajászó  16-2 (9-0)
Érd: Szabó – Gál L., Jakab, 
Horváth L., Dukon – Csizma-
dia, Flórián, Nagy, Márki 
– Szauter, Csorba 
Cserék: Csorba helyett Hegedűs, 
Nagy helyett Kádár, Gál L. 
helyett Megyeri, Csizmadia 
helyett Csorba, Márki helyett 

Cservenka, Flórián helyett 
Zsigmond
Góllövők: Szauter 6, Hegedűs 5, 
Csorba 3, Flórián, Nagy
Edzői nyilatkozat, Versits Zsolt 
másodedzőtől: A mai mérkőzés 
célja a helyzetkihasználás javí
tása volt, amelyet a mérkőzés 
eredménye hűen tükröz vissza, 
de még mindig több gól maradt 
a csapatban, és ezen továbbra is 
javítanunk kell. 

 
Két további játékos érkezé

séről is beszámolhatunk. A 
19 éves baloldali védő, Dukon 
Gergő, valamint az ugyancsak 
19 éves Cservenka Gergő balol
dali középpályás az FTC Rt.ből 
érkezett.

Megtörtént az NB III 
2009/2010es bajnokságra a 
csoportok kialakítása. Az Érdi 
VSE a Duna csoportba került, 
és ez az utazások szempont
jából kedvezőbb, mivel a hat 
budapesti csapat mellett négy 
Pest megyei, három  Komárom
Esztergom megyei és egy Fejér 
megyei csapat alkotja a csopor
tot.

Az edző, Miskovicz Bálint 
véleménye a beosztásról: 
Örülök, hogy a Duna csoport
ba kerültünk.Nem utolsó szem
pont, hogy 4000 km helyett 
csak 850 kmt kell utaznunk és 
ez is kellemesebb mint tavaly. 
Kiegyensúlyozott csoport lesz 
a Duna csoport, bárki bárhova 
odaérhet, beleértve az Érdet is. 
Amennyiben marad ez az aka
rat, amellyel a csapat rendelke
zik, nagy probléma nem lehet.

  Harmat Jenő

„Érd el” a várost

Jól sáncolt leütés a 2009 perces rendezvényen

Jókedvû csapat, gyõztes torna után

Kajakos sikerek a Holt-Tiszán

Eredmények:
Rövidtáv
1000 m
Kölyök IV. évfolyam: Vass Péter 1. helyezés
Serdülő V. évfolyam: Nyári Bendegúz 2. h.
Serdülő V. évfolyam: Vass Gábor - Majercsik Szabolcs 1. h.
Serdülő VI. évfolyam: Zsitnyánszky Imre 3. h.
500 m
Serdülő V. évfolyam: Nyári Bendegúz 3. h.
Serdülő V. évfolyam: Majercsik Szabolcs - Vass Gábor 1. h.
Serdülő V. évfolyam: Tejes Viktor - Varga Bence 3. h.
Serdülő VI. évfolyam: Zsitnyánszky Imre - Vörös Marcell 2. h.
Váltó
3 x 200 m: Vass Péter - Koós Norman - Szeiler Máté 1. h.
Hosszútáv
4000 m 
Kölyök III. évfolyam: Piros B. - Lovas B. - Patakfalvi V. - 
Johanidesz T. 3. h.
Kölyök IV. évfolyam: Szeiler Máté - Koós Norman 2. h.
Kölyök IV. évfolyam: Vass Péter 3. h.
Serdülő V. évfolyam: Nyári Bendegúz 3. h.
Serdülő VI. évfolyam: Zsitnyánszky Imre 1. h.
Serdülő VI. évfolyam: Cseke Márton - Vörös Marcell 3. h.
2000 m 
Gyermek I. évfolyam: Majercsik Levente 2. h.
Gyermek II. évfolyam: Kalocsai Péter 1. h.
Gyermek II. évfolyam: Török Ádám - Hudák András - Nagy 
Dániel - Kiri Máté 1. h.
Gyermek II. évfolyam: Baumann P. - Kalafut P. - Sterier V. 
- Hasulyó Zs. 2. h.

Felkészülési mérkõzések, új igazolások

Készülõdnek a labdarúgók

Csoportbeli ellenfeleink,  
a csapatok neve mellett az előző évi 
csoportbeosztás és helyezés:  
 
Budafok LC Alföldi csop. 5. hely
Csepel FC Duna csop. 9. hely
Dorog Duna csop. 11. hely
Dunaharaszti  Duna csop. 4. hely
Érdi VSE Alföldi csop. 8. hely
Móri VSE Duna csop. 6. hely
Pénzügyőr SE  Duna csop. 9. hely
RKSK BLSZ I 1. hely
Sárisáp Duna  csop. 12. hely
Tököl NB II.  16. hely
Törökbálint Duna csop. 7. hely
Újbuda TC Duna csop. 13. hely
Újpest II. Mátra csop. 2. hely
Zsámbék SK Kom.-Eszt.megye  1. hely

Cservenka Gergõ

Miskovicz Bálint edzõ

Dukon Gergõ

sport


