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A hét végén az első fordulóval 
rajtol  a  2011/2012‑es  labdarú‑
gó‑bajnokság.  Az  Érdi  VSE az 
NB  III.  Duna  csoportjának 
résztvevője. 
A bajnoki  rajt  előtt  beszél‑

gettünk Miskovicz Bálint veze‑
tőedzővel; a szurkolókat legin‑
kább foglalkoztató kérdésekre 
kértük a válaszát.

– Hogyan sikerült a felké-
szülés?
–  A   felkészülést  a  bajnoki 

rajtra  napi  két  edzéssel  kezd‑
tük,  a  cél  alapvetően  az  volt, 
hogy  mindenki  a  lehető  leg‑
jobb  fizikai  állapotba  kerül‑
jön.  Az  eltervezett  feladato‑
kat  a  játékosok  zöme  sikerrel 
elvégezte.  Igaz,  néhány  játé‑
kos  felkészülését  sérülések 
akadályozták,  de  remélhető‑
leg  a  lemaradásukat  hamaro‑
san  pótolni  tudják,  és  ők  is  a 
csapat  rendelkezésére  fognak 
állni.  Örömteli,  hogy  Jakab 
Árpád  hosszú  sérülése  után 
ismét  100%‑os munkát  tudott 
végezni, és a felkészülési mér‑
kőzéseken egyre javuló játékot 
nyújtott. Az előkészületi mér‑
kőzéseken  a  csapat  változó 
formában játszott, hol jobban, 
hol  kevésbé  jól,  de  ez  érthe‑
tő,  hisz  több  új  játékos  érke‑
zett,  akiket  be  kellett  építeni 
a  csapatba,  és  ez  nem  megy 
zökkenőmentesen. Úgy látom, 
a  rajtra már kezd összeállni a 
csapat játéka.

– Milyen változások történ-
tek a játékoskeretben?
–  Jelentős  változások  tör‑

téntek.  Öten  távoztak:  Szabó 
Gábor  kapus  (Pilisvörösvár), 
Süveges Gábor  és  Németh 
Gábor  (Csepel),  míg  Herczog 
Gyula  és  Vida Péter  más 
együtteseknél folytatják sport‑
pályafutásukat.  Érkezett 
Tóth Norbert  kapus  (Baracs), 
Mészáros Tamás  középpályás 
(Sárisáp),  Makituma Noah 
csatár  (Szigetszentmiklós), 
Aradi Csaba hátvéd  (MTK, 
kölcsön),  Füzy Mátyás (FTC, 
kölcsön)  és  Zsigmond László 

hátvéd  (Vértesacsa).  Az  újon‑
nan  érkezett  játékosok  több‑
sége az eddig  látottak alapján 
a  kezdő  csapatban  követel 
helyet  magának,  így  minden‑
féleképpen erősítésnek számí‑
tanak.

– Kik lesznek az elenfelek 
idén a Duna csoportban?
–  A Duna  csoport  összeté‑

telében  is  jelentős  változá‑
sok  álltak  be.  Pálhalma  fel‑
került  az  NB  II‑be,  Maglód, 
Mór,  Dunaharaszti  másik 
csoportba  került,  így  öt  új 
csapattal  egészült  ki  a  cso‑
portunk.  Ellenfeleink  lesz‑
nek:  Bicskei  TC,  Budafoki 
LC,  Diósdi  TC,  Dorogi  FC, 
ESMTK,  Gázmûvek,  III.  ker., 
Pénzügyőr SE, RAFC, Sárisáp, 
Soroksár SC, Százhalombattai 
LK,  Törökbálinti  TC,  Újbuda 
és  Viadukt‑Biatorbágy.  Az 
utazás  szempontjából  nem 
panaszkodhatunk,  mivel  a 
többi  csoporthoz  képest  itt 
kell a legkevesebbet utazni, és 
ez a szurkolók szempontjából 
sem elhanyagolható tényező.

– Milyen célkitûzéssel vág 
neki a csapat a bajnokságnak?
–  Konkrétan  helyezési 

számban nem szeretnék fogal‑
mazni.  Csalódott  lennék,  ha 
a  tavalyi  eredményünknél 
nem tudnánk lényegesen jobb 
helyezést  elérni.  Fiatal,  ambi‑
ciózus  csapatunk  lesz.  Meg 
merem  kockáztatni,  talán  az 
egyik  legfiatalabb  csapat  a 
miénk.  Sok  függ  attól,  hogy 
ellenfeleink  mennyit  erősöd‑
tek. Az biztosnak látszik, hogy 
a csoport nem gyengült a tava‑
lyihoz képest. Eddig is a Duna 
csoport  volt  a  legerősebb,  és 
itt  volt  a  bajnokság  is  a  leg‑
színvonalasabb.
Az első fordulóban, augusz‑

tus  19‑én,  szombaton  öt  óra‑
kor,  Bicskén  lép  pályára  az 
érdi  csapat,  majd  a  második 
fordulóban,  augusztus  27‑én, 
szombaton öt órakor a Diósdi 
TC  csapatát  fogadják  az  Ercsi 
úti sportpályán.  Harmat Jenő

Kezdõdik a 2011/2012-es bajnokság

Rajtra készen a labdarúgók

Miskovicz Bálint már nagyon várja a bajnoki rajtot
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Mondhatnánk  akár  azt  is  diák‑ 
és szabadidősport‑ügyben, hogy 
a nyári hónapok uborkaszezont 
jelentenek, de ez, mint az aláb‑
biakból kitûnik, nem igaz. Nem, 
mert a jó „termésért” már most 
dolgozni, tenni kell. 
Az  őszi  rendezvények  elő‑

készítéséről  kérdeztük  Büki 
Saroltát, Érd sportreferensét.
 – Azt hinné az ember, hogy a 

sportban nincs sok tennivaló a 
nyári hónapokban. A gyerekek, 
az amatőr szinten rendszeresen 
mozgók vagy a szabadságukat 
töltik, vagy elutaznak a szüleik-
kel, így ,,szegény” sportreferens 
és az osztálya munka nélkül 
marad…
– Nem olyan hely ez, ahol lábat 

lehet  lóbálni.  Az  igaz,  hogy  a 
gyerekek,  a  diákok  közül  sokan 
nincsenek  itthon,  nyaralnak, 
hogy  aztán  szeptembertől  ismét 
beüljenek  az  iskolapadba  –  meg 
sportoljanak,  mozogjanak,  mert 
ez  valahogy  még  mindig  nem 
vált  a  vérükké.  Pontosan  emiatt 

kell  nekünk  ezeket  a  hónapo‑
kat kihasználni úgy, hogy az őszi 
hónapokban is a sport terített asz‑
tala várja őket. Nem csupán sza‑
vak  ezek,  de  nagyon  is meg  kell 
tölteni  azokat  tartalommal,  hogy 
stílszerû legyek, mozgással.

– Vevők erre a fiatalok? Azért 
kérdem, mert gyakran hallani, 
hogy egyre kevésé mozgatja meg 
a fiatalok fantáziáját a mozgás, 
a sport. Pedig ebből akár karri-
ert is lehet kovácsolni.
–  Igen,  ha  megvan  hozzá  a 

kellő  alázat,  a  szorgalom  és  a 
talentum.

– S megvan?
–  Nem  vagyok  hurráhangu‑

latban, mert látjuk, tudjuk, min 
kell  változtatni,  de  –  legalábbis 
ami  Érdet  illeti  –  azt  hiszem, 
léptünk előre.

– Az valamennyi, a sportélet-
re fogékony és arra odafigye-
lő helyi lakos előtt nyilvánvaló 
lehet, hogy tán sosem volt annyi 
szabadidős sportrendezvény, 
mint például tavaly…

Beszélgetés Büki Saroltával, Érd sportreferensével

Szeptemberben nem csak  
az iskolákban lesz tanévnyitó

T. Mészáros András polgármester gratulál a nyerteseknek

–  Igyekszünk  egyre  gyakrab‑
ban  elmenni  a  fiatalokhoz,  s 
bár  elutasítással  nem  találko‑
zunk,  de  nem  ártana,  ha  jóval 
nagyobb  lenne  az  aktivitás,  a 
részvételi kedv.

– Mert, ugye, ez még jobban 
meghozná a sportreferens ked-
vét is, hiszen neki éppen ez lehet 
a munkája elismerése.
– Ez így van, de nem panasz‑

kodom,  mert  tavaly  például 
annyian  vettek  részt  a  rendez‑
vényeken, mint korábban soha.

– Azt a szót használta, hogy 
tavaly, jelezve, hogy az isko-
lai és tömegsportosok másként 
néznek bele a Gergely-naptár-
ba…
–  Nekünk  szeptemberben 

kezdődik  az  új  esztendő. 
Akárcsak az iskolákban a szor‑
galmi  időszak.  Nekünk  ehhez 
igazodva  kell  elkészíteni  a  ter‑
veket.

– Beavatná az olvasókat is 
ezekbe a tervekbe?
– Ahogy becsöngetnek, máris 

lesz  program,  nem  is  akár‑
milyen,  mondhatnám,  hogy 
hagyományos.  A Spar  Érd  Utol 
nevû  rendezvény most  is  futó‑
napot  takar, s a népszerû park‑
röplabdatornát.  Mindkettőnek 
a  napközis  tábor  ad  otthont, 
s  úgy  alakítottuk  ki  a  progra‑
mot,  a  versenyszámokat,  hogy 
abban  mindenki  megtalálja  a 
számára  kedvezőt.  Három,  öt 
és tíz kilométeres távot tûztünk 
ki,  nehogy  bárki  is  megijedjen 
az előtte álló  távtól. Lemaradni 

nem  is  nagyon  lehet,  mert 
három  korosztályban  rajtoltat‑
juk  el  a  futókat,  nagy  különb‑
ségek  tehát  nem  lesznek.  Az 
idén is megrendezzük a családi 
futást, amit külön díjazunk. Az 
Érd  Utol  az  Érdi  Napok  egyik 
rendezvénye,  ezért  is  kezeljük 
kiemelten.

– Nem akarok beleszólni a 
versenynaptárukba, de felvető-
dött bennem, hogy nem korai-e 
egy kicsit a futónap. Olyan érte-
lemben, hogy a gyerekek éppen 
csak beültek az iskolapadba, a 
családok meg még kis sem cso-
magoltak…
–  Látja,  pontosan  ezért  van 

nekünk  dolgunk  az  ,,uborka‑
szezonban”  is.  Mindent  úgy 
kell  előkészíteni,  hogy  zökke‑
nőmentes  legyen.  Egyébként 
a  www.érd.hu  honlapon  már 
most  is  tájékozódhat,  akinek 
eszébe jut, hogy augusztus után 
szeptember következik.

– Milyen más őszi rendezvé-
nyeket készítenek elő?
– Pontos, napra kész időpont‑

ja  még  nincs,  de  szeptember 
végi, október eleji esemény lesz 
az Érdi Sportexpo, amely akko‑
ra  siker  volt  tavaly,  hogy  már 
most is kaptunk telefont, lesz‑e, 
és ha igen, hol.

– Tényleg, hol?
–  A Batthyány  iskola  tor‑

nacsarnokában,  ahol  renge‑
teg  sportág  tárul  majd  föl  az 
érdeklődők  előtt.  Akármilyen 
hihetetlenül  is  hangzik,  akár  a 
távolabbi  jövő  olimpikonjai  is 
megtehetik az első lépéseiket a 
játékok felé. Ha valakit annyira 
megfog egy adott sportág, s van 
hozzá kitartása is, az előtt nyit‑
va áll a siker kapuja. A célunk, 
hogy testközelbe hozzuk a gye‑
rekeknek  a  sportágakat,  ame‑
lyekről  hallottak  ugyan,  de  ki 
nem  próbálták.  Ez  lehet  a  leg‑
első  lépés  az  olimpiai  dobogó 
felé.

– Szeptemberben tehát nem-
csak az iskolák kapui nyílnak 
ki, de kezdetét veszi a követke-
ző ,,olimpiász” is. Rajtolnak a 
diákolimpia küzdelmei…
–  Nagyon  fontos  ez,  mert 

–  legalábbis  papíron  –  minden 
egyes  diákot,  testnevelőt  érint. 
Előbb  a  körzeti  versenyekre 
kerül  sor,  azután  a  megyeire, 
majd  a  területire,  végezetül 
pedig, jövő májusban, az orszá‑
gos döntőre. Mindig hangsúlyo‑
zom, hogy érdemes odafigyelni 
erre a hosszú sorozatra, mert az 
út végén olimpiai érmek várnak 
a legügyesebbekre.
  Róth Ferenc


