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A Polgárok Házában rendezték 
meg azt az ünnepséget, amely
nek keretében az elmúlt esz
tendőben legeredményesebben 
szerepelt sportolók teljesítmé
nyét ismerték el.

Még az elmúlt év decem
berében rendezett buda
pesti rendezvényen, a 
Sportkarácsonyon részben 
akadályoztatás miatt, részben 
pedig a posta tökéletesnek 
nem nevezhető munkája okán 
néhány Pest megyei sportoló 
és csapat nem tudta átvenni 
azokat az elismeréseket, ame
lyek joggal illették meg őket. 
Ezt a mulasztást tették jóvá 
az elmúlt hét péntekén az érdi 
Polgárok Házában, ahol meg
adták a módját annak: miként 
kell megünnepelni azokat, akik 
örömet szereztek a sport bará
tainak 2008ban.

A Polgárok Háza termébe 
– amely a mozgássérültek foga
dására és vendégül látására is 
alkalmas – hivatalos volt töb
bek között az érdi rögbicsapat 
is, amelyik foghíjas volt ugyan, 
de a hiányzás ezúttal igazolt
nak tekinthető. A tojáslabdások 
ugyanis iskolai elfoglaltságuk 
miatt nem tudtak, pontosab
ban fogalmazva, „nem mertek” 
mindannyian részt venni az 
ünnepségen.

A miértre Póth Sándor, a csa
pat egyik edzője – a másik szak
ember Varga Ferenc – adta meg 
a magyarázatot.

– Az az igazság, hogy nem 
akartunk visszaélni az iskolák 
türelmével és jóindulatával, 
hiszen a közeljövőben iskolai 
kikérőt küldünk majd a tanintéz
ményeknek. Edzőtáborozásra 
készülünk, inkább akkor sze
retnénk kivenni ezeket az „aján
déknapokat”, így most inkább 
a tanítást választották a fiúk 
– mondta a szakvezető.

Ettől függetlenül szép számú 
csapat képviselte a rögbiseket, 
az ifik szinte kivétel nélkül mind 
ott voltak, s vehették át a máso
dik helyért járó elismeréseket.

A tavaly őszi paralimpián kivá
lóan szerepelt magyar küldöttség 
tagjai közül két hölgy, két kere
kes székes vívó kapott meghí
vót az ünnepségre. (Ezért is volt 
lényeges a helyszín, a Polgárok 
Háza, amely „átjárható” a moz
gássérültek számára is.)

A két hölgy, Dani Gyöngyi 
és Krajnyák Zsuzsa maradandót 
nyújtott a pekingi paralimpián, 

mindketten pontszerzőként 
utazhattak haza Ázsiából.

Dani Gyöngyi az ötödik 
helyen végzett – tehát két olim
piai pontot szerzett – a tőrvívók 
mezőnyében, amivel az ázsiaiak 
mögött a legjobb európai címre 
is büszke lehet. Igaz, ezt nem 
jutalmazzák külön a játékokon, 
de Gyöngyi elmondhatja, csak a 
hazai vívók előzték meg őt.

Akárcsak a csapattársát... 
Krajnyák Zsuzsa egy hellyel 
előrébb, a negyediken (három 
olimpiai pont) végzett a pekingi 
páston. Ő is azt hangsúlyozta, 
hogy csupa ázsiai volt előtte, 
Európát ő képviselte a pontszer
zők között.

A két ifjú hölgy – akiknek 
tavaszt idéző virágcsokrot is 
átnyújtottak az ünnepség ren
dezői – azonban már most előre 
tekint, hiszen az idén is lesz 
dolguk bőven.

– A nyáron Európabajnoksá
got rendeznek a számunkra, ott 
kell helyt állnunk, ami termé
szetesen nem lesz könnyű, de 
ezúttal nem lesznek ott a mumu
saink, az ázsiai vívók – mondta 
egybehangzóan a két érdi lány.

A kontinensbajnokságot júli
usban Varsóban rendezik meg, 
amire természetesen alaposan 
fel kell készülni. Az elképzelé
sek szerint – meg ha elegendő 
pénz is lesz rá – legalább egy 
hónapig tartó edzőtáborozáson 
élesíthetik majd a tőrüket és a 
párbajtőrüket.

A díjakat átadó Szűcs Lajos, 
aki a Pest megyei önkormányzat 
nevében köszöntötte a sport
embereket, természetesen nem 
üres kézzel jött, a két vívónak 
díszes aranymedált is átnyúj
tott, ami – hajlunk rá – legalább 
egy tussal felér majd a varsói 
Európabajnokságon…

 Róth Ferenc

Előrehozott mérkőzéssel kezd
te meg az NB I/Bs tavaszi 
mérkőzéseit az ÉTVÉrdi VSE 
csapata. Egy héttel korábban a 
Bükfürdő Kupa megnyerésével 
hangolt az együttes a bajnok
ság folytatására. A közönség 
így okkal várta az őszi mérkő
zés ismétlését, és nem is várt 
hiába: Szentendrén is maga
biztos játékkal – és nyolcgólos 
különbséggel – végzett az érdi 
gárda.

Nehezen kezdődött a talál
kozó. Az első félidő negyedik 
percében született meg az első 
érdi gól. Sok hibával és kiha
gyott helyzettel jutott el idáig 
a hazai csapat. A továbbiakban 
azonban átvettük az irányítást 
és a félidő derekára már ötgó
los érdi előnyt jegyezhettünk 
fel. A Szentendre derekasan 
küzdött és néha két gólra is 
felzárkózott, de mindig meg 

tudtak lépni az érdi lányok elő
lük.

A második játékrészben sem
mit nem változott a játék képe. 
A Szentendre erejéből csak a 
tisztes helytállásra futotta. A 
félidő végén aztán egy ötperces 
hajrával azért megmutatta az 
érdi alakulat, hogy miért tart
ják jó csapatnak és így kialakult 
az őszi eredményhez hasonló 
nyolcgólos győzelem. 

Kedves László edző: 
– A bajnokság kezdetének 

feszültsége rányomta bélyegét 

a mérkőzésre, ebből adódóan 
támadásban sokat hibáztunk. 
Védekezésben nem tudtuk 
megoldani az előre megbeszél
teket fegyelmezetlenségünk 
miatt. A kellemetlen ellenfél 
mindig megzavarta a csapat 
ritmusát, de a győzelem az 
győzelem, és a győzelemnek 
mindig örülnünk kell.

 
ÉTV-Érdi VSE–Szentendrei 
NKE: 35-27 (16-12)
Érd, TreffSportcentrum, 300 
néző

Az ÉTV-Érdi VSE csapata:
MEGYES Ildikó, Bánóczy Diána 
4, Lázár Szilvia 2, Kőrösiné 
Sidó Krisztina 4,  Őri Cecília 
2, NÉMETH Helga 6, Pilmayer 
Márta 2.
Csere: RICHTER Bernadett 
(kapus), Lázár Szilvia 2, 
BANCZIK Julianna 8, Török 

Petra 4, Gálhidi Zsuzsanna 1, 
Dudás Csilla 1, Ács Barbara 1, 
Kisgergely Csilla.

Az ifjúsági mérkőzésen egy 
félidőn keresztül volt verseny
ben az érdi csapat a jó erőket fel
vonultató ellenfelével szemben.

ÉTV-Érdi VSE–Szentendrei 
NKE NBI/B IFI 24-30 (15-14)
Jók: Schwarz Barbara (kapus), 
László Barbara 9, Schneck Dóra 
4, Csizmadia Zsuzsanna 3, 
Sastyin Enikő 3, Tóth Lilla 3, 
Hantos Dorina 2.

Megérdemelt elismerések, 
kiváló sportemberek

Dani Gyöngyi volt a paralimpián  
a legjobb európai tõrvívó

Az érdi rögbisek képviseletében 
Póth Sándor, az egyik szakvezetõ 
vett át elismerést

Ennél azért többre 
lesz szükség…

sport

Krajnyák Zsuzsának gratulál  
T. Mészáros András polgármester

„Összepacsizás” a meccs végén – a 24-es Banczik Julianna ezúttal 
nyolc góllal vette ki részét a gyõzelembõl


