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Az ÉVSE labdarúgói is meg-
kezdték a felkészülést a tavaszi 
szezonra. Az első edzés előtt 
Miskovicz Bálint, a csapat edzője 
értékelte az őszi szezont, majd 
felvázolta a további programot.

A felkészülésről és a csapat 
tavaszi célkitűzéseiről kérdezte 
munkatársunk a csapat edzőjét, 
Miskovicz Bálintot.

– Hogyan készül az együttes a 
bajnokság tavaszi fordulóira?

– Az első, csaknem három-
hetes időszakban a sok futás 
került, illetve kerül előtérbe, 
hisz a jó erőnlétet most kell 
megszerezni, amellyel végig 
tudjuk majd játszani a bajnok-
ságot. A labda is előkerül azon-
ban, elsősorban azzal a céllal, 
hogy a monoton edzéseket 
néhány játékos labdagyakorlat-
tal törjük meg. Január végé-
től heti két edzőmérkőzéssel 
bővül a felkészülési program. 
Ezeken a mérkőzéseken kell a 
kezdő csapatnak kialakulnia és 
a különböző taktikai elemek 
gyakorlására is itt lesz lehető-

ség. Az edzőmérkőzések mel-
lett továbbra is négy edzés van 
a programban egész február 
végéig. Ekkor lesz egy kis „lazí-
tás”, hogy az első fordulót friss 
erőben várja a csapat.

 – Van‑e sérült, és történt‑e vál‑
tozás a játékoskeretben?

Január 15-én ünnepelte az Érdi 
Hendikep Futókör a Hendikep 
Futás 2. évfordulóját, a Teleki 
Sámuel Általános Iskolában. 
A futókör tagjai közül csaknem 
40 fő vett részt az évzáró, érté-
kelő összejövetelen. 

A Futókörben minden hónap 
3. szombatján 9 órai indulás-
sal egy 5 km-es távot, kije-
lölt pályán, a fenyveserdőben, 
levendulásban, terepen futva, 
kocogva, gyalogolva teszünk 
meg. Az időt mérjük és rög-
zítjük, az eredmények alapján 
pontokat gyűjtünk. Minden 
részvétel két pont, a koráb-
ban elért időeredmény javítása 
plusz egy pont, és a legjobb 
futó plusz még egy jutalom-
pontot kap.

Az összesített pontszámok 
alapján évente értékelünk. 
Támogatóinknak köszönhetően 
a rendszeres résztvevők közül 
aki elérte a 15 pontot, az évzá-
rón jutalomból idén széldzse-
kit kapott. Kilenc fő ért el 25 
pontot, közülük 3 szerencsés 
résztvevő nevét sorsoltuk ki, 
akik sporteszközök vásárlására 
szóló ajándékutalványt kaptak. 
Tombolasorsolást is tartottunk, 
ahol mini hátizsákot, sportzok-
nit lehetett nyerni. Sokan van-
nak akik nemcsak rendszere-
sen futnak, hanem eredménye-
iket javítani is szeretnék, ezért 
a leggyorsabb három futót női, 
férfi és gyerek kategóriában 
érmekkel jutalmaztuk, a hato-
dik helyezésig pedig okleve-
let vehettek át a résztvevők. 
A legidősebb, „veterán” indu-
lóról és a legifjabb gyermek 
versenyzőről külön is megem-

lékeztünk. Aki a legtöbbször 
vett részt a futáson, legszor-
galmasabban gyűjtötte egész 
éven keresztül a pontokat és 
így a legmagasabb pontszámot 
érte el, idén is átvehette az 
Érdi Hendikep Vándorkupát. 
Druskó Zsófia már másodszor 
nyerte el a kupát, holtverseny-
ben Dézsenyi Zoltánnal. Vidám 
hangulatban, evéssel, ivással 
fejeződött be a rendezvény.

A hendikep futás legfőbb 
támogatója Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. Kisebb 
szponzorokat is sikerült a ren-
dezvény támogatására meg-
nyerni, így sok érdi és környék-
beli lakos kapott lehetőséget a 
szabadidő aktív eltöltésére és a 
kitartásukkal kiérdemelt juta-
lom megszerzésére.

Az újesztendő első hendi-
kepjén a zord időjárás ellenére 
is a tavalyihoz képest megkét-
szereződött a létszám: 48 fő 
állt rajthoz, köztük családok 
is, sok gyermek. 

Egyre több rendszeresen 
járó és új, mozgást szerető 

ember vesz részt a rendez-
vényeinken. Célunk, hogy 
tovább folytassuk, fejlesszük 
a már két éve működő Érdi 
Futókör tevékenységét. Idén 
elsősorban a gyerek résztve-
vők számát szeretnénk növel-
ni. Folytatjuk a tavaly megkez-
dett szemétszedési akciókat 
is. A környezetünk megtisz-
títása érdekében eddig több 
mint 80 m3 szemetet szedtünk 
össze. 

Szeretettel várunk 2010-ben 
is minden lelkes futót, koco-
gót, a már két éve működő Érdi 
Futókörben. 

Bővebb információk, ered-
mények, fényképek az új www.
hendikepweb.hu honlapunkon 
találhatók, melyek havonta 
kerülnek frissítésre.

Minden kezdőt, újrakezdőt 
és mozogni vágyót legköze-
lebb február 20-án szombaton 
9 órakor várunk.

Bármilyen kérdés esetén a 
30/206-6625 telefonszámon 
lehet érdeklődni.

 Csukáné Tarnói Katalin

Az Érdi Hendikep versenysorozat rendszere, 2010-ben

Irány a levendulás,  
szombaton 9-kor indul a futás
Szeretettel várunk minden mozogni vágyót, kortól, edzettségi állapottól függetlenül – itt lehet 
futni, kocogni, sétálni, és gyalogolni egyaránt.

A 2010. évi versenyidőpontok: február 20., március 20., április 17., május 15., június 19., júli-
us 17., augusztus 14., szeptember 18., október 16., november 20., december 18.

Rajt és cél helyszíne: Érd-Parkváros, Burkoló utca 51. előtt. Táv: 5 km, de van gyerektáv is: 
1,5 km

Az eredményeket nyilvántartjuk, összesítjük, közzé tesszük. 
Ezek, és a képek a www.hendikepweb.hu honlapon megtekinthetők. 

Regisztrálási díj: 1200 Ft, nagycsaládok részére (2 felnőtt+3 gyerek) 2000 Ft, egész évre, 
amit az első alkalommal kell fizetni. Új belépő rajtszámot kap, amit minden alkalommal a ver-
senyen viselni köteles. Erről a résztvevőt tájékoztatjuk. Ezután amennyiben a versenyző nem 
visel rajtszámot, versenyenként 1 pontot levonunk.

A résztvevők indulásért 2 pontot, az egyéni csúcs megjavításért plusz 1 pontot kapnak. Azok 
az indulók, akik a januári, illetve decemberi versenyen indulnak 3 pontot kapnak, míg a leg-
jobb időt elérő 4 pontot nyer.

A naptári év vége után – mint most is – egy vidám hangulatú záró bulin az összesített ered-
ményeket értékeljük, díjazzuk, jutalmazzuk ajándékokkal.

További információkat a +36-30/206-6675-ös telefonszámon lehet megtudni.
Találkozunk minden hónapban az Érdi Hendikepen (is)!

A labdarúgók is megkezdték 
a felkészülést a tavaszi idényre   

Felkészülési mérkõzések 
Érd–Nagytétény 2010. január 30., szombat  12.00 Diósd
Érd–Szigetszentmiklós 2010. február 4., csütörtök 17.00 Diósd
Érd–Tárnok 2010. február 6., szombat 14.00 Diósd
ESMTK–Érd 2010. február 10., szerda  17.30 Pesterzsébet
Érd–MTK II 2010. február 13., szombat 13.00 Budafok
Érd–Százhalombatta 2010. február 18., csütörtök 19.00 Diósd
Budaörs–Érd 2010. február 20., szombat 10.00 Budaörs
Soroksár–Érd 2010. február 27., szombat 11.00 Soroksár
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– Szerencsére sérültünk nincs. 
Csizmadia Zoli is teljes értékű 
munkát tud végezni. Néhány 
hiányzó előfordul, hiszen ama-
tőr játékosokról van szó. Van, aki 
tanul és vizsgaidőszaka van, vagy 
kisebb meghűlés miatt van hiány-
zó, de ez lényegesen nem befo-
lyásolja a felkészülést. A keretünk 
tavaszra sem lesz nagyobb mint 
ősszel volt: 17 mezőnyjátékossal 
és két kapussal kezdtük meg a fel-
készülést. Személyekben azonban 
volt néhány változás. Nagy Attila, 
aki tavasszal az egyik legjobb tel-
jesítményt nyújtotta, saját elhatá-
rozásából a BKV Előréhez igazolt. 
További egy-két fiatalabb játékost 
a több játéklehetőség érdekében 
vagy kölcsönadunk, vagy lehet, 

hogy eligazolnak. Azonban ők 
nem tartoznak a meghatározó 
játékosok közé. Érkezőkről is 
be tudok számolni. Ahogy már 
korábban is terveztük, minden 
csapat egységbe 1-1 igazolás tör-
tént. Baloldali védőként Kovács 
Krisztián a BKV Előrétől, közép-
pályára Csikesz Péter, míg a csatár-
sorba Frölich Roland az MTK-tól 
– fél évig kölcsönbe – érkezik. Úgy 
vélem, ezzel a kerettel sikeresen 
vehetjük fel a versenyt riválisa-
inkkal a bajnokság hátralevő for-
dulóiban.

 – Az őszi sikeres szereplés után 
változtak‑e a célkitűzések?

– Az elnökség nem változtatott 
a bajnokság kezdetekor megfo-
galmazott elvárásain. Azaz: az 
első hét között kell végeznünk. 
Az élmezőny nagyon sűrű. Az 
első Újpest B-től három pont-
tal, a második és a harmadik 
(Újbuda, Mór) helyezettől azon-
ban csak egy ponttal vagyunk 
lemaradva. Igaz, az ötödik helye-
zettel (Dunaharaszti) azonos a 
pontszámunk. Ezen öt csapat 
között fog a bajnoki cím és a 
dobogós helyezések eldőlni. Mi 
is szeretnénk a bajnoki címért 
versenyben lenni.

  Harmat Jenő

A környezet ápolásával is foglalkoznak

Kétéves a Hendikep Futás Érden


