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Elérkeztünk a 2010/2011‑es 
bajnokság félidejéhez. Az Érdi 
VSE labdarugócsapata a korábbi 
évekhez képest egy kicsit hal‑
ványabban szerepelt. Bár végül 
sikerült a középmezőnyben 
végezni, de a csapat szereplése 
mind a szurkolóknak, mind az 
egyesület vezetőségének csaló‑
dást okozott. Miskovicz Bálintot 
a csapat edzőjét kértük, értékel‑
je a csapat őszi teljesítményét 
– ez az értékelés olvasható az 
alábbiakban.

 Eredményben nem azt 
nyújtotta a csapat, ami elő‑
zetesen elvárható volt. Jó pár 
ponttal kevesebbet szereztünk 
mint amit beterveztünk. Úgy 
érzem, ebben közrejátszott, 
hogy nyáron a pálya felújítá‑
sa miatt nem tudtunk kellően 
felkészülni, és ebben a szezon‑
ban a játékvezetői tévedések is 
sorozatosan sújtottak minket. 
Ez utóbbi miatt akár 5‑6 pont is 
hiányzik az elszámolásból. Nem 
mentegetőzésképpen mondom, 
de hihetetlen sérüléshullám is 
sújtotta a csapatot. Csorba Péter, 
a tavalyi gólrekorder az első öt 
fordulóban nem szerepelt sérü‑
lése miatt, majd a két legjobb 
formában levő és a csapat szem‑
pontjából meghatározó játékos, 
Jakab Árpád és Flórián Ádám 
dőlt ki hosszú időre. Ennek 
a csapatnak az élmezőnyben 
lett volna a helye, nem pedig 
a középmezőny alján. Õsszel 
csak hatszor játszottunk hazai 
környezetben, egy győzelmet és 
két döntetlent értünk el a három 
vereség mellett. Idegenbeli ered‑
ményünk ennél sokkal jobb. 
Három győzelem, négy döntet‑
len és két vereség a mérlegünk. 
A kapott 19 gól még elfogadha‑
tó, de a rúgott 19 nagyon kevés, 
és ebből csak 5 született hazai 
pályán. Tavasszal az eredmé‑
nyességünkön mindenfélekép‑

pen javítanunk kell. Örömteli, 
hogy a Duna csoport labdaru‑
góinak őszi idényben nyújtott 
teljesítménye alapján a játékos‑ 
rangsorban a kapusok között 
Szabó Gábor érte el a legmaga‑
sabb átlagosztályzatot, míg a 
mezőnyjátékosok között Flórián 
Ádám a 11., Jakab Árpád a 12. 
helyet foglalja el. 

A keretben nagy változások 
nem várhatók, bár Drozdik 
Dávidtól elköszönt a vezető‑
ség, Szauter István pedig az NB 
II‑es bajai csapatban folytatja a 
pályafutását. A szakmai munkát 
dicséri, hogy másfél év alatt a 
harmadik játékos, aki egy osz‑
tállyal feljebb lép és ott próbál 
érvényesülni, amihez sok sikert 
kívánunk. A keret többi tagja 

úgy nyilatkozott, hogy január‑
ban nálunk kezdi a közös fel‑
készülést. Támadó játékunkon 
mindenféleképpen javítanunk 
kell és a védelem is rászorul 
egy kis erősítésre (Jakab Árpád 
tavasszal még nem hadrafogha‑
tó), így két, maximum három 
érkező játékossal számolunk a 
továbbiakban. Saját nevelésû 
fiatalok közül többen már ott 
vannak az első csapat keretében, 
sőt, lehetőséget is kaptak a 
bemutatkozásra. Esélyük meg‑
van, hogy beépüljenek a felnőtt 
csapatba, de nagyobb alázattal 
kell lenniük a játék iránt és 
az edzéseken is folyamatosan 
olyan teljesítményt kell nyújta‑
niuk, hogy az edző felfigyeljen 
játékukra. H. J.

Szezonértékelés edzõi szemmel

Miskovicz Bálint: Tavasszal mindenképp eredményesebben kell szerepel-
nünk
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