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A váratlan,  nagy  eső  miatt 
június  26.  helyett  július  3-án, 
szombaton  rendezték  a  sziget-
szentmiklósi  Oázis  Wellness 
Parkban  –  első  alkalommal 
–  a  Strandbirkózó  Országos 
Bajnokságot.  Sajnos,  az  idő-
pontváltozás  is  beleszólt  abba, 
hogy  –  a  tervezett  versenyzők 
közül – jó néhányan nem tudtak 
eljönni a nyaralások egybeesése 
miatt.  Ettől  azonban  a  verse-
nyek  még  magas  színvonalúak 
és jó hangulatúak voltak. 
A diák-,  kadet-  és  felnőtt 

korcsoportban  megrendezett 
országos  bajnokságot  korosz-
tályonként  két-két  súlycsoport-

ban  rendezték  meg.  A tét  az 
első országos bajnoki cím meg-
nyerése  mellett  az  augusztus 
végén  Olaszországban megren-
dezendő  világbajnokságon  tör-

ténő  részvétel  lehetősége  volt 
–  legalábbis,  ha  az  igen magas 
kvalifikációs  költség  is  rendel-
kezésre áll. 
A szumo- és birkózószabályo-

kat ötvöző versenyen jó néhány 
korosztályos  birkózó  válogatott 
is  „homokba  szállt”  a  bajnoki 
címért. A hétfős érdi csapat igen 
jól  szerepelt  a  négy  országos 
bajnoki  arany-,  egy  bronzérem 
és  egy  hatodik  hely  megszer-
zésével.
  Tar Mihály

Diák korcsoportban:
–45 kg-ban Kovács Bence aranyérmes.

Kadet korcsoportban: 
–55 kg-ban Dénes Mercédesz aranyér-
met, valamint abszolút kategóriában is 
aranyérmet nyert.
+60 kg-ban Sárosi János aranyérmes, 
Bodorkos Dániel 3. helyezett lett.

Felnőtt korosztályban:
+85 kg-ban László Varga László bronz-
érmes, Metzl Ádám hatodik helyen vég-
zett.

Strandbirkózó bajnokság Szigetszentmiklóson

Erõs fiúk és lányok a vízparton

A képen balról a harmadik helyet elért László Varga László

Bárdosi Sándor mellett az elsõ helyet szerzett Sárosi János

A kép bal szélén az aranyérmes Kovács Bence

A Pest  megyei  Labdarúgó 
Szövetség  által  szervezett 
2009/2010-es  utánpótlás-baj-
nokságban  az  Érdi  VSE U9-es 
csapata korosztályában az első 
helyen végzett. 
A kilencévesek  edzője 

Horváth László, vele beszélget-
tünk az aranyérem megszerzé-
se után. 
–  A csapat  magja  hatévesen 

kezdett  a  labdarúgással  szer-
vezett  formában  foglalkoz-
ni  –  mondta  a  sportvezető. 
–  Jelenleg  16  gyerek  képezi 
a  keretet.  Minden  évben  van 
lemorzsolódás  és  jönnek  új 
gyerekek  is,  a  csapat  gerince 
azonban  lényegében  változat-
lan,  és  ez  volt  a  siker  egyik 
titka.  A gyerekek  többsége  a 
Batthyány  általános  iskolába 
jár,  most  végezték  a  harma-
dik osztályt. Köztudott, hogy a 
Batthyány sportiskola, így itt is 
lehetőségük  van  a  rendszeres 
sportolásra.
–  Milyen bajnokságban ját-

szanak és milyen eredménye-
ket értek el eddig? 
–  A Pest  megyei  Labdarúgó 

Szövetség  által  szervezett 
utánpótlás-bajnokságban  a 
budai  csoport  küzdelmeiben 
veszünk részt. A bajnokságban 
kilenc  csapat  vett  részt  ebben 
az évben. Mi 16 mérkőzést ját-
szottunk,  14  győzelem  és  két 
vereség  a mérlegünk.  Nagyon 
jól  alakult  a  gólkülönbségünk 
is,  68  rúgott  góllal  szemben 
mindössze  12-szer  jutott  a 
labda a kapunkba. A bajnokság 
gólkirálya  is  az  érdi  gyerekek 
közül  került  ki,  Illés Róbert 
személyében.
–  Ebben a korosztályban 

milyenek az edzések?
–  Heti  három  alkalommal 

van  edzés.  Főleg  technikai  és 
koordinációs  képzés  folyik, 
a  gyakorlatok  zöme  labdás 

gyakorlat,  hogy  minél  jobban 
megismerjék és minél nagyobb 
barátságba  kerüljenek  a  lab-
dával  a  gyerekek.  A fiatalok 
fejlődését  döntően  befolyásol-
ja,  hogy  milyen  rendszeresen 
vesznek  részt  az  edzéseken. 
Akik  minden  edzésen  részt 
vesznek,  a  fejlődésük  töret-
len  és  gyorsabban  fejlődnek, 
mint akik egy-egy edzést vala-
milyen  okból  kihagynak.  Itt 
még nincsenek kötött posztok, 
ez a gyerekek  fejlődésével  fog 
kialakulni. Most még minden-
ki  szabadon,  de  egy  megha-
tározott  rendszerben  játszik. 
A fizikai  képzés  ma  még  a 
sokmozgásos,  labdás  gyakor-
lattal  történik.  Hogy  mindezt 
megfelelően  tudjuk  végezni, 
azért  köszönet  a  szülőknek, 
akik  rendszeresen  hozzák  a 
gyerekeket  edzésre  és  ezzel 
támogatják  gyermekük  spor-
tolását.
– Mennyire tehetségesek ezek 

a gyerekek? Egyáltalán, ezt el 
lehet ebben a korban dönteni? 
–  Szerencsésnek  tartom 

magam,  nagyon  tehetséges 
korosztály  dolgozik  a  kezem 

alatt.  Két  évvel  ezelőtt  arany-
érmesek, tavaly bronzérmesek 
voltak. A csapatban több figye-
lemre méltó tehetség van, akik 
évről  évre  fejlődve  egyre  jobb 
teljesítményt  érnek  el.  Van 
remény  arra,  hogy  közülük 
akár  többen  is  idővel  az  Érdi 
VSE felnőtt  csapatát  erősítsék, 
sőt,  nem  zárható  ki  az  sem, 
hogy  magasabb  osztályban 
bizonyítsák tehetségüket.
–  Mit üzen a focizni akaró 

gyerekeknek?
–  Soha  nem  késő  elkezdeni 

a sportolást, de  természetesen 
minél  fiatalabb  korban  kezdi 
el  valaki,  annál  több  élmény-
ben  és  sikerben  lehet  része. 
Az  Érdi  VSE-nél  már  óvodás 
kortól  folyik  a  képzés  és  nem 
is  eredménytelenül.  Ezt  bizo-
nyítja,  hogy  a Molnár Imre  és 
Horváth Sándor edzette  hét-
évesek  is  bajnokságot  nyertek 
és  a  gólkirály  itt  is  egy  érdi: 
Kertész Bence  lett.  Várjuk  a 
gyerekeket,  minden  korosz-
tályban adott a lehetőség a lab-
darúgó  tudásuk  fejlesztésére 
és a rendszeres sportolásra. 
  Harmat Jenő

Foci toborzó
Az Érdi VSE Labdarúgó Szakosztálya toborzót hirdet valamennyi korosztályban fiúk részére

Érdeklődni lehet korosztályok szerint:
1995/96-ban születettek Molnár László tel.: 06-30/249-1959
1997/98/99-ben születettek Versits Zsolt tel.: 06-20/394-0467
2000/01/02-ben születettek Horváth László tel.: 06-30/627-6607 
2003/04/05-ben születetteknek  Molnár Imre tel.: 06-20/919-5126 
edzőnél, illetve az Érdi VSE telefonszámán: 23/365-649

Jelentkezés: az ÉVSE sportpályán Ercsi út 34., hétfőtől péntekig 16 és 18 óra között.

Megyei bajnokok a kilencévesek

A jókedvû bajnokok, nyakukban az aranyéremmel


