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Egyre nagyobb helyet követel-
nek maguknak a technikai sport-
ágak, s meg is kapják azt, ami jár 
nekik. Így volt ez az idei tava-
szon is, amikor Érdi Kupa néven 
rendeztek endurokrossz- (terep-
motorozás) viadalt, amelynek a 
házigazdája Sóskút volt. 

A verseny helyszínéről és a 
névről kérdeztük a szervezőt, 
Vid Ferencet.

– Mi az oka ennek a ,,kettős 
életnek”? A helyszín és a ver‑
seny neve nem esik éppenséggel 
egybe…

– Mondhatnám azt is, hogy 
kézenfekvő volt a kettősség. 
A tavaly decemberben megala-
kult egyesületünket, az Érdi 
Motorsport Racing SE-t itt, a 
városban jegyezték be, tehát 
ez a mi városunk. Köszönettel 
tartozunk az önkormányzat 

vezetésének, mert mellénk állt, 
segített, így lett Érdi Kupa a 
verseny neve. A helyszín azért 
volt Sóskút, mert itt találtunk 
olyan terepet, amely megfelelő 
volt, s ezen a településen is 
segítő szándékkal álltak a terve-
inkhez. Érd és Sóskút közel fek-
szik egymáshoz, tehát minden 
szempontból otthon voltunk.

– Gyakorta panaszkodnak 
a versenyrendezők, hogy idő 
kell, ameddig egy‑egy eseményt 
be tudnak vezetni, meg tud‑
nak szoktatni a helyi nézőkkel, 
a sportolókkal. Önök is érez‑
ték ezt, amikor első alkalom‑
mal hívták a vaspapucsosokat 
Sóskútra?

– Ilyen gondunk nem volt. 
Talán azért nem, mert igyekez-
tünk mindent biztosítani, hírt 
adni magunkról, s figyeltünk 

arra is, hogy ne vesszen el a 
legfontosabb, a sport. Amikor 
a nevezési határidő után egyez-
tettünk, nem akartuk elhinni, 
hogy 271 indulója lesz a ver-
senynek, amely az autósport-
szövetségnek, a MAMSZ-nak 
köszönhetően az endurokrossz-
bajnokság idénynyitó futama 
volt. Ezt még hét viadal követi, 
ezután hirdetnek majd magyar 
bajnokot, valamikor ősszel.

– Hány kategóriában verseny‑
zett ez a sok‑sok motoros?

– Kis túlzással azt mond-
hatom, nyeregbe szállhatott 
mindenki, akinek kedve volt. 
Hat kategóriában – I., II. és 
III. osztály, nők és ifjúságiak, 
valamint öregfiúk – hirdettünk 
futamokat, így aztán egész nap 
bőgtek a motorok, pattogtak a 
motorosok. Arra külön büsz-
kék vagyunk, hogy már az első 
rendezés után elmondhatjuk: 
nemzetközi volt a mezőny. 
Szlovákiából és Romániából is 
érkezett motoros.

– Feltételezhetően néhányak 
zsörtölődését is kiválthatták e 
meglehetősen hangos sportág‑
gal…

– Tényleg csak néhányakét, 
mert a túlnyomó többség mel-

lettünk állt, s ki is jött a ver-
senyre.

– Úgy illik, illene, hogy az 
Érdi Kupát érdi versenyző nyerje 
meg. Ez vajon sikerült‑e?

– Félig-meddig igen, mert az 
I. osztály győztese, Grillmayer 
Gábor ha nem is a mi egyesüle-
tünk motorosa, érdi illetőségû, 
tehát a város sportbéli jó hírét 
öregbítette a sikerével. Gábor, 
hogy úgy mondjam, ,,szabad-
úszó,, nem tartozik klubhoz, 
csak egy-egy adott viadalra 
szerződik. A mi színeinkben 
állt rajthoz Sóskúton Kátai Péter 
is, aki a kegyetlen Dakar-ralin 
a 10. helyezést szerezte meg 
három éve a motorosok kategó-
riájában.

– Milyen céllal alakult meg az 
érdi Racing SE?

– Hivatalosan azzal, hogy 
népszerûsítse a sportágat, de 
mivel azt már úgyis szeretik 
mifelénk, azt a célt tûztük ki, 
hogy minél több fiatalt elcsá-
bítsunk. Úgy néz ki, sikerült, 
mert a sóskúti közönség sorai-
ban sok volt a gyermek, akiket 
úgy kezelünk, hogy potenciá-
lisan már most a mi krosszo-
saink. Tudom, sok-sok munka 
és edzés vár még rájuk, de ott 
voltak, csillogott a szemük, 
ami mindennél többet jelentett 
nekünk.

– A sikeres bemutatkozás 
lendületet adhat a szakágnak 
Érden.

– Bízunk is benne, hogy a jó 
idővel egyre többen leszünk a 
sóskúti pályán, mint ahogy már 
most azon jár az eszünk, hogy 
jövőre milyen újításokat vezes-
sünk be a futamokon.

 Róth Ferenc

Köszönet jár nekik is
Örömtelien sok cég segítette az érdi 
motorosklubot, hogy sikeres legyen 
a bemutatkozása. Az RMC Motor, a 
Mapei, az American Dream, a Velvart, 
a Ferro Breaker Kft., a Repro Design, a 
Cafféperté, a Halmai és Székely Jármű 
Kft., a JNS Autó Kft., a Maids és a Puhi-
Tárnok Kft. támogatásának is köszönhe-
tő, hogy emlékezetes futamok zajlottak 
Sóskúton.

Érdi motorosklub: jeles vizsga, kiváló bemutatkozás

Sóskúton ugratták a szöcskéket
Vitatkozni sem lehet azon, hogy manapság átalakul a 
sportok, a sportágak palettája. Mások ma már a ked-
vencek, mint voltak húsz-harminc évvel ezelõtt. 

Verseny hegyen-völgyön át

Rövid pihenõ a fotózás kedvéért

Motorok és gazdáik rajtjelre várva

Még néhány pillanat, és felbõgnek a motorok

sport
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