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Nemrégiben írtunk ugyanitt, 
lapunk sportrovatában a sóskú‑
ti lovasszakosztályról, amely a 
Sóskúti Szárnyaló nevet viseli. 
Akkor bemutattuk a jól mûködő 
szakosztályt. Hogy most ismét 
róluk lesz szó, annak az az 
oka, hogy a sóskútiak – egy 
kivételtől eltekintve ők alkotják 
a magyar válogatottat – ismét 
nagy verseny s nagy lehetőség 
előtt állnak. A bökkenő az, ami 
napjaink magyar sportéletében 
(is) egyre súlyosabb s nehezedő 
szerepet játszik: a pénz, ponto‑
sabban annak a hiánya. Erről 

beszélgettünk Páska Ildikóval, 
a sóskútiak edzőjével.

A hölgy évek óta a TF‑en 
tanít. Órákat ad, vizsgáztat, s 
az egyik élharcosa annak, hogy 
a testnevelők képzési anyagá‑
ba bekerüljön a lovasoktatás is. 
Most azonban egy még ennél is 
égetőbb, sürgetőbb kérdést kell 
megoldania a szakág vezetőjé‑
nek, rövid időn belül.

– Augusztus közepén, 16‑a 
és 20‑a között rendezik meg 
a franciaországi Le Mans‑ban 
a lovastorna Európa‑bajnoksá‑
got. A versenyre eddig, ha nem 
is könnyen, de minden évben 
el tudtunk utazni. Elsősorban 
szponzori támogatással jutot‑
tunk ki, de ott voltunk – mond‑
ja a szakember, aki tudja, hogy 
a szakág jövőjét is befolyásol‑
hatja, ott tudnak‑e lenni az 
idén is a kontinensversenyen. 
– Létfontosságú lenne, hogy 
ott legyünk, mert csak így, a 
nemzetközi ismertséggel tud‑

juk a felszínen tartani magun‑
kat. Aki nincs ott, azt leírják, 
az nem létezik… Nem lesz 
könnyû, de eddig sem volt az, 
és az idén is meg kell próbál‑
nunk. Tisztességes, segítőkész 
embert eddig mindig találtunk, 
s bízom abban, hogy így lesz ez 
az idén is. Arról nem beszélve, 
hogy nem lyukas zsákba dobja 
a pénzét az, aki mellénk áll. 
Adunk is cserébe, mégpedig 
színvonalas szereplést, hírnév‑
növelést, sportélményt a kon‑
tinens egyik olyan országában, 
amely ismert a magas szintû ló‑ 
és lovaskultúrájáról – mondja a 
szakember.

Páska Ildikó szerint, ha nem 
is a dobogón, de a középme‑
zőnyben végezhet a hét fiatal‑
ból álló lovastorna‑ (más néven 
voltizs) csapat, amelyiknek a 
produkciója légies és varázsla‑
tos. Közülük csupán egyetlen 
ifjú nem a sóskúti szakosztály 
sportolója, így elmondható, 

hogy Ildikó nem elsősorban a 
Szárnyalókért bont zászlót és 
néz segítők után, hanem a teljes 
magyar válogatott mellé állva 
keres ló‑ és lovasbarát támo‑
gatót.

Felvetődik, ami mindig is 
tudott volt. Az, hogy a lovas‑
sport bármelyik szakága eszi a 
pénzt, sokba kerül, egyre több 
forintba.

De vajon mennyi is az annyi? 
Mennyiért lovastornázhatna a 
hat lány és az egyetlen legény 
a 24 órás autóversenyéről is 
ismert Le Mans‑ban?

Az összeg, ha akarom, sok, 
ha akarom, kevés… A vége hoz‑
závetőlegesen négymillió forint‑
ra rúg, amelyből az utaztatás 
a legdrágább, köszönhetően az 
eget verő benzináraknak. Nem 
lehet ugyanis lefelejtkezni arról, 
hogy a ,,négylábú sportkollé‑
ga” utaztatása jóval többe kerül, 
mint az ,,emberszabásúaké”. 
Nem kevés pénzt emészt föl a 
nevezés, továbbá a megfelelő 
szálláshelyért, a lóboxért és az 
ellátásért is fizetni kell, nem is 
keveset. 

– A nevezéseket az Európa‑
bajnokság előtt két héttel zár‑
ják le, vagyis augusztus első 
hetének az elejéig lehet azo‑
kat elküldeni a franciáknak. Az 
elmúlt években is megtörtént 
a csoda, össze tudtuk szedni 
az induláshoz szükséges forin‑
tokat, mindig akadt segítő‑
kész ember. Most is optimista 
vagyok, érzem, nem hagynak 
magunkra bennünket – mondja 
a hölgy, aki elszántan és aka‑
dályt nem ismerve tesz azért 
is, hogy a testnevelés részeként 
bekerüljön az okatásba a lovag‑
lás.

De jelenleg az a legfontosabb 
Páska Ildikó és a magyar lovas‑
torna‑válogatott fiataljai szá‑
mára, hogy Le Mans‑ban is be 
tudják mutatni a tudásukat, s 
bizonyíthassák, nem vész kárba 
az a sok‑sok munka, amit elvé‑
geztek. Róth Ferenc

Heten a ló hátán
A hat lány – Blaski Lili, Németh Blanka, 
Kollár Petra, Szabó Emese, Németh Ida 
és Czeglédi Ágnes – a sóskúti szakosz-
tályt képviseli. Egyetlen fiúként, egyet-
len ,,idegenként” a kaposvári Bencze 
Balázs kap helyet a válogatottban.

Európa-bajnokságra és támogatóra vár egy válogatott

A jó szándék Le Mans-ba röpíthetné  

a lovastornászokat

Tulajdonképpen nincs sok 
újdonság a női kézilabdacsa‑
pat meccsprogramját illetően. 
Az első osztályba egyetlen 
gárda jutott fel, a Kiskunhalas 
NKSE csapata, velük a máso‑
dik fordulóban máris talál‑
koznak az érdi lányok, hazai 
pályán. Az NB I. B Nyugati 
csoportból nevező híján az 
UKSE Szekszárd újból meg‑
kapja az első osztályú tagsá‑
got, ahogyan azt már tavaly is 
megszerezte. 

A másodosztályban kevés 
csapat maradt, az ÉTV‑Érdi 
VSE II jogát öröklő, Érd‑

Budaörs néven induló együt‑
tes ennek köszönhetően a 
Keleti csoportba kapott beso‑
rolást. A németektől elszen‑
vedett világbajnoki selejtezős 
kettős vereséggel eldőlt, hogy 
idén is rendeznek rájátszást az 
alapszakasz végeztével, tehát 
ugyanaz a lebonyolítási rend‑
szer, amely az előző idényben 
volt. 

Vácon kezd az érdi együttes, 
emlékezetes meccset játszot‑
tak ott az előző szezonban, de 
sajnos nem jött össze az érdi 
győzelem, most azonban min‑

denképpen ez a cél. Már szept‑
emberben Érdre jön az FTC, 
egyetlen novemberi meccsén 
az Érd a Békéscsabát látja 
vendégül. A tél aztán kemény 
meccseket hoz, sorrendben a 
Győrhöz kell látogatni, Érdre 
jön a Fehérvár, végül a tavalyi 
alapszakaszhoz hasonlóan az 
utolsó körben Debrecenben 
játszik az Érd. 

Kezdés tehát szeptember 
4‑én Vácon, 11‑én a Kis‑
kunhalas látogat Érdre, 
18‑án az érdiek rándulnak 
át Veszprémbe, 25‑én pedig 
Érdre jön a Ferencváros. 

Október másodikán Siófokra 
látogat az Érd, 15‑én jön 
a Szekszárd, és 30‑án kell 
Dunaújvárosba menni. 
November 13‑án hazai 
pályán küzdenek az érdiek 
a Békéscsabával, december 
11‑én Győrben az Audival, 
18‑én Érdre jön az Alcoa, a 
2011‑es év utolsó bajnoki 
meccsére pedig a Debrecen 
otthonába látogat az Érd, 
december 21‑én.

(A képek az újjáalakult csa-
pat bemutatkozásán készül-
tek.)

Keménynek ígérkezik az év vége

Kész a menetrend


