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Nyári sporttáborok 
Kõrösi módra

Befejezõdött a felkészülés

Rajtra készen

  1. forduló   2009.08.15. szombat 17:30   Pénzügyőr SE  – Érdi VSE
  2. forduló   2009.08.22. szombat 17:30   Érdi VSE  – Lindab-Törökbálinti TC
  3. forduló  2009.08.29. szombat 17:30   RKSK -Rojik – Érdi VSE 
  4. forduló   2009.09.05. szombat 16:30   Érdi VSE  – Dorogi FC
  5. forduló   2009.09.12. szombat 16:30   Sárisáp-SIKÉR SE- Érdi VSE
  6. forduló   2009.09.20. vasárnap 16:00   Dunaharaszti MTK – Érdi VSE
  7. forduló   2009.10.03. szombat 15:00   Érdi VSE  – Tököl VSK
  8. forduló   2009.10.10. szombat 15:00   Újbuda TC – Érdi VSE
  9. forduló   2009.10.17. szombat 14:30   Érdi VSE  – Csepel SC
10. forduló   2009.10.24. szombat 13:00   Budafok LC – Érdi VSE
11. forduló   2009.11.07. szombat 13:30   Érdi VSE  – Zsámbéki SK
12. forduló   2009.11.15. vasárnap 11:00   Újpest FC Kft.II – Érdi VSE
13. forduló   2009.11.21. szombat 13:00   Érdi VSE  – Móri SE

Diósd ellen lejátszotta utolsó felkészülési 
mérkőzését az Érdi VSE labdarúgó csa-
pata. A mérkőzést, hasonlóan a korábbi 
meccsekhez, szép számú érdi szurkoló 
tekintette meg, akiknek egyöntetű vélemé-
nye szerint jobb csapatunk lesz az idén, 
mint az elmúlt években volt. Hogy ez mire 
lesz elég, arra még nem lehet válaszolni, 
hisz köztudott, a Duna csoport az egyik 
legerősebb az NB III-as csoportok közül. 
Ami szembetűnő a csapat játékában a 
korábbi évekhez képest, hogy a gyors, 
sokpasszos játék dominál, és ez kitűnő 
erőnléttel párosul. A kezdő csapat kezd 
összeállni – Diósdon az első félidő! – és az 
már látszik, hogy nagy harc lesz a csapatba 
kerülésért, mivel a kialakult keretben sok a 
csaknem egyforma képességű játékos, így 
mindenkinek meg kell vívnia a harcot a 
csapatba kerülésért.

Eredmény:
Diósd – Érdi VSE  0-4 (0-2)
Az érdiek összeállítása: Szabó G. – Gróf A., 
Jakab Á., Horváth L., Gál L. – Csizmadia 
Z., Nagy A., Flórián Á., Márki D. -Szauter 
I., Csorba P.
Cserék: Csizmadia Z. helyett Kádár Zs., 
Csorba P. helyett Hegedűs Cs., Horváth L. 
helyett Megyeri R., Gál L. helyett Dukon 
G., Gróf A. helyett Herczog Gy., Flórián 
Á. helyett Cservenka G., Szauter I. helyett 
Csorba P., Szabó G. helyett Kovács R.
Góllövők: Flórián Á., Szauter I., Kádár Zs., 
Hegedűs Cs.

 A mérkőzést követően Miskovicz Bálint 
edző értékelte a látottakat: 

– A mai mérkőzésen sok technikai hiba 
csúszott a játékunkba. Remélem, ez a műfü-
ves pálya számlájára írható, mert a csapa-
tom eddig még nem játszott ilyen talajon. 
Egy-két fejben még rendet kell rakni és 
a hibákat ki kell javítani, lehetőség sze-
rint már vasárnapra. Pozitívumként viszont 
megemlíthető, hogy ismét nem kaptunk 
gólt. A védelmünk összeállt, viszont a csa-
társornak van mit javítania. Vasárnap egy 
másik Érdet fogunk látni a Gázművek elleni 
Magyar Kupa-mérkőzésen.

Időközben lejátszották ezt a meccset is, és 
a Magyar Kupa-találkozó eredménye:

 
Gázművek MTE - Érdi VSE  0-5 ( 0-3)
Az érdiek összeállítása: Szabó G. – Gróf A. 
(Herczog Gy.), Jakab Á., Horváth L., Gál 
L. – Csizmadia Z. ( Hegedűs Cs.), Nagy A., 
Flórián Á., Márki D. – Csorba P., Szauter I. 
(Kádár Zs.)

Góllövők: Nagy A. ( 3), Jakab Á., Csorba P.
Kiállítva: Csorba P. a 60. percben

Ismét szép számú érdi szurkoló volt 
kíváncsi csapata kupamérkőzésére, amely 
egyúttal főpróbának is volt tekinthető az 
augusztus 15-i bajnoki rajt előtt. A kérdés 
csak az volt, hogy a korábbi évekhez hason-
lóan a csapat nagyon hamar elbúcsúzik-e 
a kupaküzdelmektől, vagy az idén már ezt 
is komolyan véve esélyeshez méltóan ját-
szik, és továbbjut. Az utóbbi igazolódott 
be, annak ellenére, hogy az első percekben 
két szöglet jelezte; a hazaiak nem feltartott 
kézzel mentek ki a pályára. Fokozatosan 
átvette az érdi csapat a játék irányítását, és a 
8. percben már a hazaiak kapujában táncolt 
a labda. A folytatásban is a vendégek aka-
rata érvényesült, és ez az eredményben is 
megmutatkozott.

 A második félidőben is tovább folytató-
dott az érdiek nagyszerű játéka, ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy 10 emberrel 
is növelni tudták előnyüket. A két csapat 
játékán meglátszott az osztálykülönbség, és 
ezen mérkőzésen a helyzeteiket jól haszná-
ló érdiek ilyen különbséggel is megérdemel-
ten nyertek.

 Ezúttal Miskovicz Bálint edző is kedve-
zőbben értékelte a játékot:

– Azt hiszem, aki kilátogatott a mai mér-
kőzésre, két kulturált csapatot láthatott. 
A mieink játékában azokat az elemeket, 
amiket öt hete gyakorolunk, most viszont-
láttam. Fegyelmezettek voltunk, és jól hasz-
náltuk ki a helyzeteinket. Úgy érzem, telje-
sen megérdemelt az érdi siker, gratulálok a 
srácoknak a nagyszerű játékhoz.

Fordulóról fordulóra

Elkészült a 2009/2010-es bajnokság őszi 
szezonjának a sorsolása. Mint már koráb-
ban hírt adtunk róla, az Érdi VSE az NB III 
Duna csoportjába került, így lényegesen 
kevesebbet kell utaznia, mint az előző baj-
nokságban. Ez különösen jó hír a csapat 
szurkolóinak, akik eddig is sokszor elkísér-
ték a csapatot vidéki fellépéseire, sőt, remél-
hetőleg a számuk az előttünk álló bajnok-
ságban tovább nő, mivel a korábbi hosszú 
utazást sokan nem tudták vállalni.

Tehát a bajnokság első fordulójában 
augusztus 15-én, szombaton 17:30-kor a 
Pénzügyőr vendégeként lépünk pályára, 
majd augusztus 22-én szombaton 17:30-
kor a Törökbálint csapatát fogadjuk, hazai 
pályán.

  Harmat Jenő

A Kõrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola idén nyáron is bővelke-
dett sportolási lehetőségekben. 
Sportnapközi, úszó-, labda-, túra-, 
kerékpáros- és vízitábor várta a 
szünidőző, mozogni vágyó gyere-
keket.

Az érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola idei nyári sport-
táboraiból négy már lezajlott, egy 
(vízitúra) jelenleg is tart. A labda-, 
túra-, illetve kerékpáros tábort a 
tanintézmény testnevelő tanárai 
(Mizerák Ágnes és Solti Gabriella) 
szervezték, az úszó- és vízitábor 
két másik intézmény rendezésében 
zajlott.

A sportnapközit júniusban, két 
turnusban – 25-25 fővel – tartották. 
Labdajátékok (tollaslabda, labdarú-
gás stb.), dzsúdó, evezés, kirándu-
lás, lovaglás és más hasonló prog-
ramok szórakoztatták a diákokat. 
A foglalkozásokon 6 éves kortól 
kezdve bárki részt vehetett. 

A napközis úszótábort kisiskolá-
sok számára a nagytétényi Hófehér 
Fóka Úszóiskola hirdette meg. 
A gyerekeknek június 22-től – négy 
héten keresztül – volt lehetőségük 
a lubickolásra, majd a napi kétszer 
60 perc úszás után egyéb érde-
kes programok (séta, sportverseny, 
kézműves foglalkozás, játék és dal-
tanulás, színházi előadás, filmvetí-
tés) várták őket.

A balatonakali labdatábor június 
29-től július 4-ig zajlott. Azok a diá-
kok, akik imádják a labdát és minden 
vele való játékot, kalandos napokat 
tölthettek a Balaton partján.

A 30 fős, egyhetes Rostalló-
Zemplén túratábor július 27-én 
indult. A hegyekben töltött hét nap, 
hat éjszaka remek időben, jó han-
gulatban telt. A túrák során a gyere-
keknek lehetőségük nyílt a környék 
megismerésére, tájékozódási isme-
retszerzésre, növényhatározásra, 
kőzetgyűjtésre és madarászásra. 

A tábor ideje alatt – a hosszadal-
mas nappali és éjszakai kirándulá-
sok mellett – sor került különböző 
vetélkedőkre és tábortűzre is.

A kerékpáros vándortáborozók 
augusztus 3–8-ig hegyen-völgyön 
keresztül tekertek a Balaton körül. 
A biciklisek Siófokról indultak, 
majd Fonyódon és Keszthelyen 
keresztül érkeztek Balatonakalira. 
A csaknem 70 kilométeres út során 
nyári táborokban szálltak meg.

Az idei 10 napos Budapest–Baja 
vízitúra augusztus 6-án vette kez-
detét. A tábor egy budapesti iskola 
rendezésében zajlik, a kőrösisek 
csak csatlakoztak a szervezéshez. 
A diákok szakképzett túraveze-
tővel, biztonságos, 7 személyes 
túrakenukban – amelyek kormányo-
zásáért a felnőttek felelnek – indul-
tak neki a 170 folyamkilométeres 
(állóvízre átszámítva legalább 120 
kilométeres) útnak. Összesen 35 fő 
(29 tíz év feletti diák és 6 pedagó-
gus) lehet részese a több mint egy 
héten át tartó vízi kalandnak. Az 
útvonal csak nagyjából körvonala-
zódott a szervezőkben: Budapest–
Százhalombatta–Kulcs–Dunavecse–

Paks–Baja, a pontos állomáshelyek 
túra közben dőlnek el. A vállalkozó 
szellemű evezősök naponta 20-25 
kilométert lapátolnak – a kisebb-
nagyobb távokat kiadós pihenések 
követik. A vízitúrázók előrelátha-
tólag 5-6 nap alatt érkeznek Bajára, 
ahol a Petőfi-szigeten, a Sugovica 
partján állótáborként folytatják a 
hetet. A fárasztó napokat sport- és 
víziversenyekkel, városismereti 
vetélkedőkkel vezetik le.

A Kőrösi iskola táborai közül a 
legtöbbet – a nagy érdeklődésnek 
köszönhetően – évről évre újból 
megrendezik, így aki idén lema-
radt, jövőre bepótolhatja a kalando-
kat. A 2010. évi nyári programokat 
február, március táján hirdetik meg. 
Jelentkezni az iskolában a testneve-
lőknél lehet majd. 

A nyár végével azonban nem 
szűnnek meg a lehetőségek: az 
iskola a 2009/2010-es tanévben is 
sokszínű, izgalmas sportolási alkal-
mat biztosít tömegsport-foglalkozá-
sok és egyesületi keretek között – az 
előbbiek költségtérítés nélküliek, az 
utóbbiak esetében tagsági díj mel-
lett lehet sportolni. Az előző tanév-
ben például olyan klubok edzései 
kötődtek az oktatási intézményhez, 

mint az Érdi VSE, a RADO Kosársuli, 
a Delta Röplabda Sportegyesület és 
az Érd Judo Club.

A foglalkozások pontos időpont-
jai csak szeptember elején alakul-
nak ki véglegesen, de alapjaiban 
a tavalyihoz hasonló programok 
várhatók: a mozgásra éhes iskolá-
sok az egyesületi edzések mellett 
számíthatnak labdarúgásra, röp-, 
kézi-, illetve kosárlabdára, gyógy-
tornára – amely az orvosi igazo-
lással rendelkező gyermekeknek 
kötelező –, továbbá más időszakos 
sportrendezvényekre, mint például 
sítáborra vagy a hétvégi kocogó 
programokra.

 Kovács Renáta

Jólesik a pihenõ az erdei túra közben

Ismeretszerzésre, növényhatározásra is lehetõség nyílott

sport


