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A zord  téli  idõjárás,  különösen  az  elmúlt  hetekben 
lehullott  nagy  mennyiségû  hó  keresztülhúzta  Érd 
labdarúgócsapata  felkészülési  mérkõzéseinek  terve-
zett programját. A január utolsó hetére tervezett két, 
alacsonyabb  osztályú  csapat  elleni  mérkõzés  el  is 
maradt,  így  az  együttes  az  elsõ  mérkõzését  az  NB 
II-ben  jól  szereplõ  Szigetszentmiklós  ellen  vívta,  a 
diósdi mûfüves pályán.
Villámrajtot  vett  az  érdi  csapat;  még  félóra  sem 

telt  el,  és máris három nulla volt  a mérkõzés állása. 
A védelem nagyon stabilan állt a lábán, míg a közép-
pályások  és  a  csatárok  szebbnél  szebb  támadásokat 
vezettek és Csorba Péter rendre jól érkezett a középen 
érkezõ  labdákra.  Az  újonnan  érkezett  játékosok  is 
jól  illeszkedtek  be  a  csapat  játékába,  nem  látszott 
a  játékukon,  hogy  ez  az  elsõ  mérkõzésük  az  érdi 
csapatban.  A második  félidõben  nyolc  cserét  hajtott 
végre Miskovicz Bálint edzõ. Ekkor fölénybe kerültek 
a vendégek és végül  – ha vitatható büntetõvel  is, de 
– sikerült a gyõzelmet kiharcolniuk. 

Érdi VSE – Szigetszentmiklós: 3–4 (1–3)
Érdi VSE: Szabó G. – Gróf A., Jakab Á., Horváth L., 
Kovács K. – Szauter I., Flórián Á., Gál L., Márki D. 
– Csorba P., Fröhlich R.
Cserék: Herczog Gy., Zsigmond, Dukon G., 
Csizmadia Z., Cservenka G., Csikesz P., Megyeri R., 
Kádár Zs.
Érd mindhárom gólját Csorba Péter szerezte.
 
A következõ  felkészülési mérkõzést a Tárnok KSK 

ellen játszotta az érdi csapat.
A vezetést  a  vendég  tárnokiak  szerezték  meg,  de 

az  idõ  elõrehaladtával  egyre  inkább  kidomborodott 
az érdi csapat erõnléti fölénye és a nagyobb technikai 
tudás.  A vendéglátók  széleken  vezetett  támadásai 
ellen nem igen találták meg az ellenszert a vendégek 
és a számszerû eredmény nem is tükrözi hûen a két 
csapat játékában megmutatkozó különbséget. 

Érdi VSE –Tárnok KSK 6–1 (3–1)
Az érdi csapat góllövõi: Csorba P.4, Szauter I., 
Cservenka G.
 
A harmadik  felkészülési mérkõzésen az NB  II-ben 

szereplõ MTK II volt az érdi csapat ellenfele a buda-
foki  mûfüves  pályán.  A mérkõzés  elején  a  Sándor 
Károly  akadémia  fiataljai  ragadták magukhoz  a  kez-
deményezést  és  enyhe  mezõnyfölényt  harcoltak  ki. 
Az érdi játékosok hamar felvették az MTK által diktált 
tempót, így egy nagyon jó iramú változatos mérkõzést 
láthattak a kilátogató érdi szurkolók. Az elsõ nagyobb 
helyzet  az  érdiek  elõtt  adódott,  de  a  vezetést mégis 
az akadémia fiataljai szerezték meg. Nem sokáig kel-
lett  hátrányban  játszanunk, mert  egy  szép  támadást 
követõen Csorba érkezett jól egy baloldali beadásra és 
már sokadik gólját szerezte a felkészülési mérkõzések 
során.  Továbbra  is  egyenrangú  ellenfelei  voltunk  az 
NB II-es csapatnak, ezért is volt bosszantó, hogy egy 
szöglet  utáni  figyelmetlenség  után  ismét  hátrányba 
kerültünk.  A második  félidõben  visszaesett  a  játék 
színvonala  és  az  iram  is  csökkent  –  ez  betudható 
annak,  hogy  a  fizikai  terhelések  fáradalmai  mind-
két  csapat  játékosain  észrevehetõ  voltak.  Ritkábban 
forogtak  veszélyben  a  kapuk,  de  ami  örömteli  volt; 
többet birtokoltuk a labdát, kapura is veszélyesebbek 
voltunk, de sajnos az egyenlítést nem sikerült kihar-
colnunk. 

MTK II – Érdi VSE  2–1 (2–1)
Érdi VSE: Szabó G. – Gróf A., Jakab Á., Kovács K., 
Dukon G. – Szauter I., Flórián Á., Gál L., Márki D. 
– Csorba P., Fröhlich R.
Cserék: Csizmadia Z., Csikesz P.
Góllövõ: Csorba P.
 
A mérkõzés után Miskovicz Bálint edzõ értékelte a 

felkészülést és a mérkõzésen látottakat:
–  A kitûzött  feladatokat  maradéktalanul  végrehaj-

tottuk,  még  úgy  is,  hogy  az  eltervezett  felkészülési 
mérkõzések  közül  három  a  pályák  állapota  miatt 
elmaradt.  Az  erõnléttel  tavasszal  sem  lesz  gond  az 
elvégzett munka és a látottak alapján. A továbbiakban 
a fõ hangsúlyt a játék csiszolására és az eredményes-
ség javítására kell fordítanunk. Örömteli, hogy mind-
két NB II-es csapatnak teljesen egyenrangú ellenfelei 
voltunk,  sõt,  a  legutóbbi  mérkõzésen  játékban  és 
helyzetekben  idõnként  az  ellenfelünk  fölé  tudtunk 
kerekedni.  A keret  véglegesnek  tekinthetõ,  a  három 
újonnan  érkezett  játékos  (Kovács Krisztián, Fröhlich 
Roland, Csikesz Péter)  mellett  egy  távozónk  van, 
Hegedûs Gyula személyében.    Harmat Jenõ

A 2009-es  évnek  újult  erõvel 
futott  neki  a  Magyar  Országos 
Baseball  és  Softball  Szövetség 
(MOBSSZ), ugyanis frissen meg-
választott vezetõség vette kezé-
be a két  sportág  fejlesztését  az 
esztendõ elején. A legsürgetõbb 
tennivalók  elvégzése  után 
azonnal  neki  is  láttak  egy 
hosszabb  távú  stratégia  meg-
alapozásának.  A részletekrõl,  a 
szövetség 2009. évi munkájáról 
és  eredményeirõl,  valamint  a 
2010.  évi  tervekrõl  kérdeztük 
dr. Vámos Attilát,  a  MOBSSZ 
elnökét. 
–  Elõször  is megújult  a  hon-

lapunk,  új  arculat  készült, 
felvettük  újra  a  kapcsolatot  a 
különbözõ médiumokkal, folya-
matossá és sokkal következete-
sebbé  vált  általában  is  a  szö-
vetségi kommunikáció. Közben 
persze  elindult  a  háromligás 
nemzeti bajnokság, lezajlottak a 
korosztályos  versenyek,  lánya-
ink megnyerték az Ausztriában 
rendezett Duna Kupát. 
– Milyen versenyek megren-

dezésére vállalkoztak?
– A válogató versenyeket  itt, 

Érden  rendeztük,  tavasszal, 
mert  amellett,  hogy  a  pálya  is 
kiváló  adottságokkal  rendelke-
zik, a helyi csapat messze élen 
jár  az  utánpótlás-nevelésben. 
Nincs még egy város az ország-
ban,  ahol  ilyen  lelkesedéssel 

folyna  a  baseball  és  a  softball 
fejlesztése, mint Érden. Ennek 
a  munkának  az  eredménye-
ként nyáron itt edzõtáborozott 
egy-egy  héten  át  a  serdülõ-  és 
a  juniorválogatott  is.  Három 
mérkõzés  erejéig  itt  vendég-
szerepelt  az  amerikai  közép-
iskolás  baseball-válogatott, 
õsszel pedig Érden került meg-
rendezésre a serdülõ Országos 
Bajnokság  négyes  döntõje, 
valamint a felnõtt Magyar Kupa 
négyes döntõje. 

– Hogyan indult az idei év?
–  A 2010-es  esztendõ  már 

sokkal  stabilabb  háttérrel 
indulhatott  el,  legalábbis  ami 
a szövetség szakmai felkészült-
ségét,  a  terveink kiforrottságát 
illeti.  Illik  is  nagyobb  és  hatá-
rozottabb  lépésekkel  nekifut-
ni  ennek  az  évnek,  hiszen  a 
MOBSSZ  idén  tölti  be  tizen-
nyolcadik  évét,  nagykorúak 
lettünk.  Már  februárban  be  is 
indul az élet, hiszen több mint 
egy  hétig  minden  nap  vala-
milyen  esemény  zajlik  majd 
a  nagykovácsi  amerikai  isko-
lában.  Lesz  edzõknek  felké-
szítés,  korosztályos  és  felnõtt 
edzéslehetõségek,  és  indul  a 
válogatottak éves programja is.   

– Anyagiakkal hogy áll a szö-
vetség?
– Az anyagi helyzetünk nyil-

vánvalóan  nem  javul  magától 

sokat  2010-ben  sem,  de  egy 
aktív,  látványos  programhoz 
talán  a  támogatók megtalálása 
is jóval több sikerrel kecsegtet. 
A szövetség  minden  csapatot 
arra  buzdít,  hogy  keresse  a 
kapcsolatot  a  helyi  szponzor-
jelöltekkel  –  erre  egyébként 
képzést  is  biztosít  az  európai 
szövetség.  Mindemellett  szö-
vetségi  szinten  tervezzük, 
hogy  egy  jól  szervezett  kam-
pánnyal nemzetközi szinten is 
megpróbálkozzunk  támogatók 
szerzésével. Elsõsorban termé-
szetesen  az  Egyesült  Államok 
területén  leszünk  aktívak: 
nagy-nagy  örömmel  vennénk, 
ha  edzõjelölteket,  vagy  akár 
játékosokat  tudnánk  verbuvál-
ni külhonból, akik sokat tehet-
nének  sportágaink  fejlesztésé-
ért.  A szövetség  fõ  célkitûzése 
a  magyar  sportszeretõ  társa-
dalommal  elfogadtatni  és 
megkedveltetni  ezt  a  sport-
ágat. Propagandában nem lesz 
hiány, magam is a reklámszak-
mában  tevékenykedem,  ezért 
lételemem  a  tudatos  kommu-
nikáció.  A lényeg  mindig  az, 
hogy  legyen  mirõl  beszámol-
nunk, és ebben 2010-ben nem 
szûkölködünk majd.
További  információ:  www.

baseball.hu
Bajtai Béla fõtitkár

 Érd Baseball Team SE 

Baseball és softball eredmények, tervekFelkészülési mérkõzések – hóesésben

Edzõmérkõzés az MTK II ellen – sárgában az érdiek
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