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Nem szokványos ünnepség-
re került sor május 22-én a 
Syma rendezvénycsarnokban. 
A széksorokban nem ismert és 
elismert arcok, egyéniségek fog-
laltak helyet. Ismeretlen gyer-
mekek, boldog fiúk és leánykák. 
Igen, ismeretlenek, de vélhető-
en csak egyelőre, mert nyitva áll 
előttük az út, hogy néhány év 
múlva már nekik szóljon a taps, 
őket ünnepeljék mint menőket, 
mint sztársportolókat.

Ünnepélyes csapatgyűlés-
re és fogadalomtételre került 
sor a Symában, amelyre azo-
kat a tehetségeket hívta meg 
a Magyar Olimpiai Bizottság, 
akik – ha minden jól megy – az 
elkövetkező évben a színein-
ket képviselhetik egy sosem 
volt versenyen. A Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság elnökének, 
Jacques Rogge-nak a gondolata 
nyomán ugyanis 2010 augusz-
tusában megrendezik az 1. 
Ifjúsági Olimpiát.

Az ifjak tehát lekopírozhatják 
a „nagyokat”, azokat, akiknek 

négyévente szurkolunk, azokat, 
akik ma még a példaképek, akik 
helyébe egykoron ők maguk 
léphetnek.

Nem véletlen, hogy a teljes 
MOB-vezérkar, köztük Schmitt 
Pál elnök is ott volt az esemé-
nyen, amelyre kétszáznál több 
ifjú tehetséget és bajnokot hív-
tak meg.

A köszöntőjében Schmitt Pál 
hangsúlyozta, hogy az ő sport-
juk – mármint a gyerekeké – és 
a sikereik legalább olyan fon-
tosak, mint a már befutottaké. 

Nem véletlen, hogy a MOB is, 
az állam is odafigyel a jövő évi 
nagy eseményre, amelyen 26 
sportágban háromezernél több, 
14-18 éves fiú és lány verseng 
két héten át.

Számunkra, érdiek számára 
külön öröm és büszkeség, hogy 
ott ült a meghívottak között két 
helyi birkózó is, akik a korábbi 
eredményeik alapján bekerültek 
a szingapúri bő keretbe, s esé-
lyük van arra, hogy eljussanak 
a távoli és egzotikus országba. 
A két sportoló, Dénes Mercédesz 
és Sárosi János személyesen is 
találkozott a MOB-elnökkel, s 
mivel ő is olimpiai aranyérem 
tulajdonosa (az 1968-as mexikói 
és az 1972-es müncheni játé-
kokon szerzett csapataranyat a 
párbajtőrözők között), akár azt 
is mondhatta a fotózás közben, 
hogy előttem (mellettem) az 
utódaim…

A Szingapúrba készülőknek 
olyan élményt adott a kiváló-
an megszervezett ünnepség és 
az azt követő gálaműsor, amely 
akár egy-egy századmásodper-
cet, centit, tust, gólt jelenthet 
majd a 2010-es seregszemléjü-
kön.

Legyen így, mert ki másban, 
mint bennük bízhatnánk, hogy 

megmentik a magyar sportot, s 
átviszik a „túlsó partra?”

 (róth) 

*
Az olimpiai ünnepség más-

napján, május 23-án már a sző-
nyegen bizonyítottak az érdiek. 

Egerben került sor a Marshall 
Kupa felnőtt országos kötött-
fogású országos bajnokságra, 
amely az elmúlt évek legna-
gyobb létszámú és rendkívül 
színvonalas bajnoksága volt. 
Külön örömet jelenthetett az 
érdi birkózás barátainak, hogy a 
válogatott kerettag, Antunovits 
László a 84 kilóban az első fordu-
lóban a pekingi olimpia ezüstér-
mesével, Fodor Zoltánnal mér-
kőzött. Az olimpiai résztvevő 
mindössze egyetlen, egy pontot 
érő pörgetéssel győzte le Lacit, 
aki így a vigaszágon folytatta.  
Ott aztán megmutatta, mit tud. 
Valamennyi ellenfelét magabiz-
tosan, nagy fölénnyel legyőzve, 
pontveszteség nélkül szerezte 
meg a bronzérmet, s állhatott a 
dobogóra.

Szigetszentmiklóson, a 
Kardos István Általános Iskola 
csarnokában a Sziget Vízmű 
Kupa nemzetközi kadett kötött-
fogású rangsorversenyen az érdi 
fiatalok négy bronzérmet sze-
reztek. Eredmények: 58 kg: 3. 
Mikó Levente; 63 kg: 3. Vakarcs 
Tibor; 69 kg: 3. Boros Balázs; 
85 kg: 3. Bodorkos Dániel.

Kiskunfélegyházán a Kiskun 
Kupa nemzetközi diák szabad-
fogású versenyen három érdi 
képviselte a színeinket, s kitűnő 
versenyzéssel, két aranyat és 
egy bronzot nyertek.  Eredmé-
nyek: 26 kg: 1. Váncza István; 
32 kg: 1. Kovács Bence; 50 kg: 3. 
Pataki Sámuel.

Nem a legjobb ajánlólevéllel 
utaztak labdarúgóink a hét 
végén Hódmezővásárhelyre, 
mivel az utolsó öt idegenbeli 
fellépésükön még pontot sem 
szerzett az érdi csapat. A haza-
iak ellenben stabilan őrzik a 
hatodik helyüket a táblázaton, 
sőt, versenyben vannak az ötö-
dik helyért is. Bizakodásra leg-
feljebb az adott okot számunk-
ra, hogy az eltiltások leteltek, 
így csak a sérült Károlyi nem 
állt az edző rendelkezésére.

Hazai rohamokkal kezdő-
dött a mérkőzés, és már az első 
percben gólhelyzet alakult ki az 
érdi kapu előtt, de a hazai csa-
tár szerencsénkre melléfejelt. 
Ennek ellenére sem kellett 
soká várni a hazai vezetésre, 
mivel a 8. percben az egyedül 
maradt hazai csatár már nem 
hibázott,és az eredmény máris 
1-0-ra változott. Továbbra is a 
hazaiak támadtak, de újabb gólt 
csak egy eladott labda után, a 
43. percben szereztek, így lett 
2-0. Sajnos, a vendég érdiek a 
félidő folyamán nem jelentettek 
veszélyt a hazai kapura.

A második félidőben a cserék-
kel feljavult az érdiek játéka, és 
a frissen beállt Sárdi harmadik 
óriási helyzetét kihasználva a 
85.percben szépített az eredmé-

nyen, 2-1-re alakítva a mérkő-
zés állását. A félidő hátralevő 
részében mindkét csapat előtt 
adódtak még lehetőségek, ame-
lyek azonban kihasználatlanul 
maradtak. Így az eredmény már 
nem változott.

 
Edzői nyilatkozat:
Versits Zsolt (Érd): 
– Kritikán aluli játékvezetés mel-
lett a szerény képességű hazai-
ak ellen saját magunkat vertük 
meg az első félidei indiszponált 
játékunkkal.
 
HFC – Érdi VSE 2-1 (2-0)
Hódmezővásárhely, 200 néző
 
Érdi VSE: Szabó G. – Nagy 
G., Jakab Á., Horváth L., Gál 
K.(Hujber J.) – Csizmadia 
Z., Kádár Zs. (Sárdi G.), 
Flórián Á., Gál L. – Megyeri R., 
Hegedűs Cs.
Edző: Versits Zsolt
Jók: Jakab Á., Horváth L., 
Sárdi G.

 
A következő fordulóban ismét 

idegenben szerepel az érdi csa-
pat – Gyulán – majd az utolsó 
fordulóban, június 6-án, vasár-
nap öt órakor az Orosháza lesz 
a vendégünk.

 Harmat Jenő

Focitoborzó
Az Érdi VSE labdarúgószakosztálya játékostoborzót tart  
az Ercsi úti sportpályán az alábbi korosztályos csoportokban:
 
1994-ben és 1995-ben születettek 
Jelentkezni lehet Molnár László edzőnél.  
Telefon: 06-30/249-1959
Kellő számú érdeklődés esetén külön-külön indul a csoportos 
foglalkozás.
 
1996-ban születettek
Jelentkezni lehet Bankos Barna edzőnél.  
Telefon: 06-20/246-3427

1997-ben születettek
Jelentkezni lehet Horváth László edzőnél.  
Telefon: 06-30/627-6607
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Két érdi is eljuthat az 1. Ifjúsági Olimpiára

Szingapúrba
készülnek a birkózók

sport

Hódmezõvásárhely FC–Érdi VSE  2-1 (2-0)

Saját magunkat 
vertük meg!

Sárosi János dr. Schmitt Pál MOB-elnökkel

Tar Mihály vezetõedzõ érthetõen büszke tanítványaira, Dénes Mercédeszre 
és Sárosi Jánosra


