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Idén június 26–28-ig a velencei-
tavi Sukorón, a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség (MKKSZ) és 
a Magyar Diáksport Szövetség 
(MDSZ) közös megrende-
zésében került sor az Országos 
Kajak-Kenu Diákolimpiára. 
A versenysorozat célja az után-
pótlás-nevelés, a kiválasztás 
lehetőségeinek bővítése, vala-
mint a versenykiírásban szerep-
lő – jelen esetben kajak-kenu 
– sportág népszerűsítése.

A hazai utánpótlás legna-

gyobb létszámú és legrango-
sabb bajnokságának döntőjére 
regionális szűrőversenyeken 
elért eredmények alapján lehe-
tett eljutni. A 8–18 éves diákok 
gyermek, kölyök, serdülő, vala-
mint ifjúsági korcsoportokban, 
iskolai évfolyamonként verse-
nyeztek.

A diákolimpián 63 egyesü-
let 1200 versenyzője indult. 
A Dunafüredi Vízisport Klub 40 
sportolóval vett részt a megmé-
rettetésen. A fiatalok összesen 

20 versenyszámban szereztek 
érmet. Legeredményesebbnek 
olimpiai számokban – 500, illet-
ve 1000 méteren – bizonyultak: 
e kategóriákban három arany-
érem büszke tulajdonosaiként 
tértek haza.

A Dunafüredi Vízisport Klub 
2000-ben – tapasztalt kajakosok 
és edzők részvételével – alakult, 
Százhalombatta és környéke 
vízi sportjának fenntartására. 
Elsődleges cél a kajak-kenu 
hagyományainak, szellemiségé-
nek átadása a következő gene-
rációknak. Az egyesület a 18 
éven aluli – zömében 8–18 éves 
– fiataloknak ad lehetőséget a 
mozgásra.

A két edző: Zsigmond Zsóka 
és Varga Béla jelenleg 70 fiatallal 
foglalkozik. A tehetséges gyer-
mekeknek ők nyújtanak magas 
szintű sportszakmai képzést. 
A csapatban sportolók többsége 
százhalombattai, de nagy szá-
zalékban Érdről is járnak ide, 
hiszen a környékbeli fiatalokat 
egyre inkább vonzza a sport-
ág. Az egyesület telephelye a 
SZE-BA Kft. sportközpontja. 
A jelentkezőket – bárkit, aki sze-
reti a vizet és a természetet – az 
év minden szakában várják.

A klub megalakulása óta 24 
magyar bajnoki címet, 25 máso-
dik és 13 harmadik helyezést 
ért el. Az elmúlt négy évben 11 
gyermek került innen a külön-
böző válogatottakba. 

A dunafüredi csapat a 2006-, 
2007-, 2008-as évben – az 
MKKSZ országos ranglistáján, 
63 egyesületből – a harmadik 
legeredményesebbnek bizo-
nyult a 18 év alatti fiúk kate-
góriájában. Mindössze a KSI 
(Központi Sport Iskola) és a 
Győr tudta megelőzni a csa-
patot.

Az egyesület tagjai azonban 
még korántsem kezdhetik meg 
jól megérdemelt pihenésüket, 
hiszen a július 7-én kezdődött 10 
napos edzőtáborban készülnek 
az év két fő versenyére: a szol-
noki Vidéki Bajnokságra (július 
17–19-ig), valamint az Országos 
Utánpótlás Bajnokságra (júli-
us 31–augusztus 2-ig) – amely 
egyben válogató verseny a 
Csehországban megrende-
zésre kerülő Európai Olimpiai 
Reménységek Versenyére 
(EORV). Több tehetséges, itt 
sportoló fiatal bízik a váloga-
tottba kerülésben.

 Kovács Renáta

Miután az NB III Duna csoport 2. 
helyén végzett Velence nem kíván 
a továbbiakban az NB III-ban sze-
repelni, szépen megköszönték a 
munkát az edzőnek és jó néhány 
játékosnak – pedig a klub történe-
tének legjobb helyezését tudhatja 
magáénak. Ezt követően keresték 
meg Érdről a velencei sikeredzőt. 
Az együttes vezetősége hamar 
megegyezett a szakemberrel, aki 
július elején már meg is kezdte 
újdonsült gárdájával a felkészü-
lést az új szezonra.

Miskovicz Bálint Dunaújvá-
rosban kezdte labdarugó pálya-
futását; előbb a Kohász, majd 
az Építők igazolt játékosa volt. 
Az NB-s bajnokságokban 12 
évig játszott, 55-ször az NB I-
ben is pályára lépett. A 92-93-as 
szezont a norvég Elit Szériában 
játszotta végig. Hazatérte után 
néhány évig alacsonyabb osz-
tályban játszott, majd 1998-tól 
edzősködni kezdett. Edzői pálya-
futását számos siker kíséri. Az 
első hét évet Mezőfalván töltötte, 
ahol a megyei első osztályból az 
NB II-ig sikerült eljutni. Majd 
Bölcske, Solt következett, ahol 
folytatódott a sikerszéria. Az 
elmúlt szezonban került az NB 
III-as Velence csapatához, ahol a 
sok nehézség ellenére egy telje-
sen új csapatot kialakítva sikerült 
a Duna csoport 2. helyét meg-
szerezni együttesével. A tavaszi 
szezont veretlenül zárták, bár 
mindenki tudta, hogy a csa-
pat a következő bajnokságban 
a megyei I-ben fog szerepelni, 
mert elfogyott a szponzori erő.

– Az edzői hitvallásom a peda-
gógián alapul – vallja Miskovicz 
Bálint, az ÉVSE 47 éves újdonsült 
edzője. – Szeretem magam mellett 
tudni a játékosaimat, akiket part-
nerként kezelek, viszont a köl-
csönös tiszteletet is elvárom mind 

tőlük, mind magamtól. Az öltöző-
ben szeretem a vidám, jó hangu-
latot, viszont az edzésmunkában 
nem ismerek pardont. Mivel a 
munka híve vagyok, ezért a csa-
pataimat mindig úgy készítem fel, 
hogy erőnléti gondok nem lehet-
nek. Már most tudom, hogy az 
első három hét itt Érden is nagyon 
kemény lesz, de remélem, ennek 
a gyümölcsét majd együtt tudjuk 
élvezni a csapattal és a lelkes, 
kitartó érdi szurkolókkal. Az ala-

pozás után a hét eleji edzések a 
keményebbek, a pénteki már csak 
átmozgató, gyakorló jellegű. A csa
pat, remélem, tud majd alkalmaz-
kodni az általam preferált támadó 
focihoz, mivel ezt helyezem elő-
térbe azért, mert ez csalja visz-
sza a szurkolókat a pálya mellé. 
Idekerülésem előtt sem volt szá-
momra teljesen ismeretlen az érdi 
csapat, és remélem, hogy sikerül 
megtartani a fiatal értékeit. Bízom 
benne, hogy sikeres együttműkö-
dés lesz, és a bajnokság végén elé-
gedett játékosokkal, szurkolókkal 
és vezetőkkel beszélhetünk arról, 
hogy hogyan tovább.

Az új tréner munkájához 
magunk is sok sikert kívánunk. 

 Harmat Jenő

A diákolimpia eredményei:
Rövid táv
1000 m
Serdülő V. évfolyam: Nyári Bendegúz 1. helyezés
Serdülő VI. évfolyam: Nyári Bendegúz – Zsitnyánszky Imre 1. h.
Serdülő V. évfolyam: Vass Gábor – Majercsik Szabolcs 1. h.
Serdülő V. évfolyam: Tejes Viktor – Vass Péter 2. h.
Ifjúsági: Koós Jonathán – Juhász Dávid – Baumann Dávid – Baumann Máté 2. h.
500 m
Serdülő VI. évfolyam: Vörös Marcell – Zsitnyánszky Imre 2. h.
Serdülő: Majercsik Szabolcs – Tejes Viktor – Vörös Marcell – Cseke Márton 2. h.

Hosszú táv
4000 m 
Kölyök IV. évfolyam: Koós Norman – Szeiler Máté 1. h.
2000 m
Gyermek II. évfolyam: Kalocsai Péter 1. h.
Gyermek III. évfolyam: Bak Vitéz – Nyári Barna – Hájos Bálint – Johenidesz Tamás 2. h.
Gyermek II. évfolyam: Hasulyó Zsófia – Kretti Fanni – Sterier Varonika – Kalafut Patricia 2. h.
Gyermek II. évfolyam: Nagy Dániel – Hudák András – Kiri Máté – Török Ádám 3. h.

Csapatevezés
2000 m
Gyermek II. évfolyam: Major Fruzsina – Tóth Natália – Cseke Dorottya 2. h.
Gyermek III. évfolyam: Nyári Barna – Bak Vitéz – Hájos Bálint 3. h.
Serdülő: Tejes Viktor – Vörös Marcell – Majercsik Szabolcs 3. h.

Dunafüredi olimpikonok A velencei sikeredzõ, Miskovicz Bálint irányít

Új szakvezetõ a kispadon

Felkészülési mérkőzések
MTKII – Érd 
július 18.  szombat 18 óra  idegenben
Érd – Nagytétény  
július 22.  szerda 18 óra  Érd 
Martonvásár – Érd 
július 26.  szombat 18 óra  Martonvásár
Érd – Tárnok
július 29.  szerda 18 óra  Érd
Diósd – Érd 
aug. 5. szerda 18 óra  Diósd

A további mérkőzések időpontját és hely-
színét később közöljük.

Nyaraljon villányi borral!

Erika bútorbolt 2030 Érd, Budai út 15.
Havanna 
szekrénysor
65 900,- 
54 900,-

ortopéd matrac 
90×200
24 900,-
16 900,-

edItkonyHa
2m-es BLokk

49 900 

PIÁNO ÉTKEZŐ 
4szeméLyes

72 900,-
59 900,-

BoLek 2 kanapé

59 700,- 
54 500,-

TEL: 06-30-910-27-89

konyHatervezés
méretre
számítógépes látványterv
- ingyenes felmérés
- ingyenes szállítás
- ingyenes beszerelés
Áruhitel:
Budapest bank, 
Credigen Bank

Az akció július 15-22-ig tart.


