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A birkózó és szumózó kis-
iskolások, diákok, felnõttek 
és seniorok, támogatók, 
segítõk, edzõk, vezetõk 
vehettek át oklevelet, 
kupát 2008-ban nyújtott 
teljesítményük, segítõ 
közremûködésük alapján 
elismerés- és köszönet-
képpen az Érdi Spartacus 
SE elnök-vezetõedzõjétõl, 
Tar Mihálytól a hagyomá-
nyos Birkózóbál keretében 
a Finta rendezvényterem-
ben a tulajdonos támo-
gatásával a múlt szom-
baton.

A birkózóbál az egyik, amit 
nem szabad kihagyni, főleg, ha 
újra polgármester akar lenni az 
ember. Most is, mint mindig, 
jól érzem magam – meséli derű-
sen T. Mészáros András polgár-
mester, aki éppen Segesdi János 
alpolgármesterrel és Rozgonyi 
Jánossal, a birkózótagozatos 
Batthyány iskola igazgatójával 
beszélgetett Sárosi János és 
csapata legendásan finom mar-
hapörköltje, pulykatokánya és 
Varga Bertalan sült csirkéje mel-
lett. A polgármester egyrészt azt 
értékelte, hogy itt mindig telt 
ház van, tehát szívesen jönnek 

ide a birkózók és barátaik, szim-
patizánsaik, sőt a helyi és orszá-
gos birkózó- és szumószövetség 
vezetői is visszatérő vendégek. 
Másrészt nagyra tartja, hogy sok 
a fiatal – a néhány éves aprósá-
gok már itt, a bálon megkedve-
lik szaladgálás, játék mellett a 
birkózást, a szumózást, és igen 
büszkék a bátyusra, a nővérké-
re, aki oklevelet vagy talán még 
kupát is kap ünnepélyes kere-
tek között, kitartó küzdelemben 
elért eredményéért. 

Harmadrészt a birkózócsa-
pat igen összetartó, jó csapat, 
a szülők, segítők, támogatók, 
az edzők egyként lépnek fel a 
gyerekek, a sport érdekében, s 
ennek meg is van az eredménye: 
büszke Érd városa rájuk, mert 
az országos birkózó ranglistán 
a jóval gazdagabb, erősen támo-
gatott nagy egyesületek mögött 
szorosan ott van az élvonalban, 
az ötödik helyen szerepel.

– Szumóban pedig az egyik 
legjobban teljesítő, hacsak nem 
a legeredményesebb ez a csapat 
– meséli egy szivar „társaságá-
ban” Kollárik Mihály, a Magyar 

Szumószövetség elnöke, aki 
huszonöt évig birkózott és csak-
nem másfél évtizedig volt a bir-
kózó Vasas vezetője, tehát tudja 
értékelni Tar Mihály munkáját. 
Tisztában van azzal, milyen 
nehézséget jelent például pénzt 
szerezni. – Tar Mihály nélkül 
nem működne ilyen kiválóan 
az Érdi Spartacus. A hozzáállá-
sa, a habitusa, ahogy összefog-
ja a versenyzőkből, szülőkből, 
segítőkből, támogatókból álló 
csapatát, az ritka. Ezt csak úgy 

tudja elviselni egy család, ha a 
feleségnek is szívügye a sport, 
mint itt Marikának. – Nem hiába 
köszönik meg mindig, így most 
is a birkózók a megköszönhe-
tetlent a Tar házaspárnak.

– A birkózókkal nagyon jól 
együttműködünk, edzéseik 
nagy részét nálunk, a birkózó-
tagozatunkon, a Batthyányban 
tartják, ahol a tollaslabdásokkal 
és a futballistákkal több mint 
százhúsz gyerek foglalkozik 
komolyan a sporttal – értékel 
Rozgonyi János, a Batthyány 
igazgatója, aki ugyancsak 
visszatérő vendége a bálnak. 
Büszkén említi meg azt is, hogy 
hamarosan meglesz a lelátó 
rész a Batthyány nagy tornater-
mében, ami megkönnyíti majd 
nagyban a viadalok rendezé-
sét.

Eközben pedig a Coctail Party 
zenekar húzza a talpalávalót, 
a bál közönsége pedig ropja a 
táncot, kivilágos kivirradtig. Ez 
azért is igényelt kitartást, mert 
több szülő elkísérte gyerme-
két az aznapi birkózóverseny-
re, amiről épp hogy hazaértek, 
már mehettek is a bálra. De ezt 
kihagyni szerintük sem lehe-
tett.

És ha már szó esett a támo-
gatókról, megérdemlik, hogy 
név szerint is felsoroljuk őket: 
Finta József és családja, Finta 
Rendezvényterem, Lajsz Koktél, 
Ökrös Sándorné, Kati Mami 
Sütödéje, Oázis ABC, Száva 
József, Berta 2005 Bt., Peugeot 
– PÉ-TA, Hyundai PÉ-TA, Varga 
Bertalan, Barta Sándor, Pató 
István, Bánfi Italdiszkont, 
Sasfészek Söröző, Kalita János 
(Kalita Tészta).

 Bodrog Beáta

Sportolók és sportot 
szeretõk báloztak

Sárosi János serleget vehetett át

Az Érdi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztálya 2009. janu-
ár 20-án egy 32 és egy 31 éves 
érdi nőt vett őrizetbe. Nevezett 
személyek megalapozottan gya-
núsíthatók azzal, hogy 2007. év 
vége és 2008. év eleje közötti idő-
szakban egy harmadik tettestár-
sukkal együtt Sóskút, Wesselényi 
utcában az udvarra a tulajdonos 
akarata ellenére bementek, majd 
az ott lakótól pénzt követeltek, 
az ajtón belökték a lakásba, a 
házat feldúlták, a tulajdonostól 
600 000 forint készpénzt erőszak-
kal elvettek, majd a helyszínről 
elmenekültek. Cselekményük 
csoportosan elkövetett rablás 
bűntette, melynek büntetési 
tétele akár 15 év szabadságvesz-
tés is lehet. Nevezett személyek 
feltehetően több bűncselek-
ményt is elkövettek Érd területén  
fiatalkorú elkövetőkkel közösen 
is – ezek vizsgálata jelenleg folya-
matban van.

Érdi járőrök sikeresen men-
tettek meg 2009. január 21-én 
egy 70 éves hölgyet az öngyil-
kosságtól. Nevezett egy har-
madik emeleti lakás ablakából 
készült kiugrani, amikor a jár-
őrök megszerezték a lakás kul-
csát, bementek és lebeszélték 
szándékáról 

Állampolgári bejelentés 
alapján sikeresen elfogtak a jár-
őrök egy 30 éves nőt és egy 18 
éves férfit csalás bűntette miatt, 
akik 2008 november végén és 
decemberben Érd területén 
több idős személyt kerestek fel 
– mint mondták – jádaköves 
masszírozó gép kedvezményes 
eladása céljából. Azt állították, 
hogy a sértetteket kezelő orvo-
suk javaslatára keresték meg, a 
gépet megnyerték, melynek ára 
1 200 000 forint, de nekik csak 

600 000 forintot kell kifizetniük 
a helyszínen, amely összeget 
három napon belül postai úton 
vissza fognak kapni a jótállási 
jeggyel együtt. A felkeresettek, 
ha nem tudtak ennyi pénzt kifi-
zetni, akkor kevesebbel is beér-
ték az elkövetők. A pénz fejében 
átadtak a sértettek részére egy-
egy masszírozó gépet, amelyet 
előzőleg Budapesten egy pia-
con vásároltak, és amelynek 
értéke jóval kisebb, mint az 
átvett összegek. Megalapozott 
gyanú merült fel arra vonatko-
zóan, hogy az elkövetők több 
embert is becsaptak, a káro-
sultak jelentkezzenek az Érdi 
Rendőrkapitányságon.

Elfogtak január 16-án egy 
férfit, aki ellen a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság adott ki elfoga-
tóparancsot. Nevezett őrizetbe 
vétele megtörtént. 

Érden, a Fűtő utcában egy 
családi házba ismeretlen elkö-
vető a nyitott bejárati ajtón át 

besurrant, s onnan laptopot, 
ékszert tulajdonított el.

Az Egervári utcában egy zárt 
állapotban parkoló Audi típusú 
személygépkocsi ablakát törte be 
ismeretlen elkövető, s onnan lap-
topot, kabátot tulajdonított el. 

Január 17-én Érden, a Mátyás 
király utcában ismeretlen elkö-
vető egy zárt Nissan típusú 
gépkocsi ablakát törte be, abból 
készpénzt és iratokat tulajdo-
nított el.

A Komáromi utcából isme-
retlen elkövető eltulajdonította 
a zárt állapotban parkoló LFS-
029 forgalmi rendszámú Toyota 
Avensis típusú személygépko-
csit, oly módon, hogy annak 
indítókulcsát az ingatlanból 
megszerezte. Okozott kár: 
6 500 000 forint.  A Rábca utcá-
ban ismeretlen elkövető egy csa-
ládi házba ajtóbetörés módsze-
rével hatolt be, onnan műszaki 
cikkeket tulajdonított el 400 000 
forint értékben.

A kisebbek is örültek a nagy díjaknak
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APEH nyílt napok
vállalkozóknak és magánszemélyeknek

Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága nyílt napokat szervez.
Az első időpontka

2009. február 2-án, délután 14 és 17 óra között
A nyílt nap témája: A magánszemélyeket érintő legfontosabb jogszabályváltozások, 
valamint az egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallás lehetősége és annak 
előnyei 
A nyílt nap helyszíne: Budapest XIII., Teve u. 8–10.

2009. február 3-án, délután 14 és 17 óra között
ugyancsak nyílt napot tartanak.
A nyílt nap témája: Az egyéni, valamint a kis- és középvállalkozásokat érintő 
legfontosabb anyagi és eljárási jogszabályváltozások.
A nyílt nap helyszíne: Budapest XIII., Teve u. 8–10.
(Megközelíthető az Árpád híd pesti hídfőjétől gyalog, a Teve utcai rendőrpalota 
mellett)
A nyílt napokra minden érdeklődőt szeretettel várnak.


