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A Szepes  Gyula  Mûvelõdési 
Központban  rendezték  meg  a 
2009. évi sportdíjátadó ünnepsé
get. A gálán  több mint  300  álta
lános és középiskolai diák része
sült valamilyen elismerésben.
Az  év  vége  az  összegzések, 

a  zárszámadások  ideje  volt. 
December közepén Érd diáksport
élete  került  a  középpontba:  az 
általános  és  középiskolás  tanu
lókat  a  2009ben  elért  eredmé
nyeikért  díjazták.  A fiatal  spor
tolók  és  edzõik  a  Szepes  Gyula 
Mûvelõdési Központban, a város 
nyilvánossága  elõtt  részesültek 
elismerésben.  Több  mint  300 
diákot – városi, megyei, országos 
vagy nemzetközi szintû eredmé
nyéért  –  jutalmaztak.  A díjakat 
T. Mészáros András  polgármes
ter adta át.
A polgármester  nyitóbeszédé

ben  köszöntötte  a  tanulókat, 
az  edzõket  és  a  szülõket,  majd 
elmondta:  a  város  méltányolja 
azok  teljesítményét,  akik  tanu
lás mellett  a  sportban  is  kiválót 
alkotnak.  Az  elért  eredmények 
népszerûsítik  Érdet,  dicsõséget 
jelentenek  a  város  számára.  T. 
Mészáros  András  köszönetet 
mondott  a  sportolóknak  kitar
tásukért  és  a  szülõknek  idõbeli, 
illetve anyagi támogatásukért.

Büki Sarolta sportreferens sze

rint  dicséretes,  hogy  Érden  ilyen 
szép  számban  hódolnak  valami
lyen  sportnak,  és  hogy  a  diákok 
nemzetközi  szinten  is  igen  ered
ményesen  képviselik  a  várost. 
A sportreferens  beszéde  zárása
ként  –  a  polgármesterhez hason
lóan – megköszönte a gyermekek 
teljesítményét, valamint az edzõk 
munkáját és a szülõk segítségét.
A tanulók  –  a  sportbizottság 

szabályzata  alapján  –  éves  telje
sítményüknek megfelelõen okle
vél,  emléklap,  illetve  sportáguk
nak  megfelelõ  érem  elismerés
ben  részesültek  –  a megyei  baj
noki címeket már medállal jutal
mazták. Az egyéni versenyzõket 
egytõl  egyig  kitüntették,  míg  a 
csapatokból  –  az  edzõktõl  beér
kezett  javaslatok  alapján  –  a 
bizottság  választotta  ki  a  kitün
tetett tagokat.
Az  idei  díjátadón  a  korábbi 

évekkel ellentétben az egyesüle
tek  tagjait,  illetve  edzõit  együtt 
szólították  színpadra,  majd 
egyenként,  név  szerint  adták 
át  a  kitüntetéseket,  miközben 
felsorolták  a  legfontosabb  ered
ményeket  is.  A lista  bõvelkedett 
országos, sõt világbajnoki címek
ben is.
A legkülönfélébb  sportágak

ban adtak át díjakat. Akadt példa 
látvány,  illetve  diszkótáncra, 

dzsesszbalettre,  társastáncra, 
akrobatikára,  úszásra,  díjugra
tásra,  alpesi  síre,  sportlövészet
re,  triatlonra,  sakkra,  különféle 
labdajátékokra  (kézilabda,  röp
labda,  vízilabda,  baseball,  fut
ball,  kosárlabda,  tollaslabda)  és 
küzdõsportokra (dzsúdó, karate, 
kyokushin karate, kungfu, birkó
zás).  A legnépesebb  mezõnyt  a 
birkózók  alkották.  Voltak,  akik 
elõször vették át kitüntetésüket – 
például a Móra Ferenc Általános 
Iskola csapata speciális diákolim
pián  elért  1.  helyezéséért  –,  és 
voltak, akik már rutinos díjazott
ként álltak színpadra.
A gálán  nemcsak  érdi, 

hanem  környékbeli  egyesüle
tek  helyi  sportolóit  is  honorál
ták.  A teljesség  igénye  nélkül: 
a  Tigers  SE,  a  Frutti  TSE,  az 
Érdi  Torna  Club,  a  TREFF  SE, 
az  ÉVSE,  a  Delta  Röplabda  SE, 
a  JKA Érd  Dojo,  az  Érdi  Karate 
SE,  az  Érdi  Judo  Club  és  az 
Érdi  Spartacus  tagjai  mellett  a 
Százhalombattai  Torna  Club,  a 
Dunafüredi  Vízisport  Club,  a 
Hófehér Fóka Úszóiskola,  illetve 
a  VUK  SE sportolóit  is  díjazták. 
Az ünnepség  több mint  egy  óra 
hosszat tartott.
A polgármester és a  sportrefe

rens egyetértettek abban, hogy a 
tanulás mellett kiemelt figyelmet 
kell szentelni a diákok mozgásá
ra,  hiszen  a  sport  felel  a  test  és 
a  lélek  egészségéért,  kitartásra 
és  küzdésre  nevel,  segít  a  csa
patszellem  kialakulásában.  Aki 
részt vett az ünnepségen, megbi
zonyosodhatott róla, hogy Érden 
élénk  és  sokszínû  sportélet  zaj
lik.  T.  Mészáros  András  szerint 
„már  ahhoz  is  erõ  kellett,  hogy 
ennyi díjat ki  lehessen osztani.” 
A város  egyre  több  eredményes 
sportolóval  büszkélkedhet,  és 
reméljük, hogy – az eddigiekhez 
hasonlóan – idén is szép eredmé
nyek születnek majd.
  Kovács Renáta

A Magyar  Távirati  Iroda 
Sportszerkesztõségének  fel
kérésére  a  hazai  szövetségek 
1964 óta minden esztendõben 
eldöntik, kik sportágukban az 
év legjobbjai. A szakszövetség 
döntése  szerint  a  2009.  év 
legjobb  magyar  férfi  rögbise 
Gyurcsik Achilles  érdi  fiatal
ember. 
Az  év  rögbisével  elõször  a 

kezdetekrõl beszélgettünk. 
– Mikor és hol kezdett el 

rögbizni?
–  Érden  a  lakótelepen  lak

tam,  a  Bolyai  János  Általános 
Iskolában  végeztem  tanulmá
nyaimat.  Az  ötödik  osztály
ban Tóth Sándor  tanár  úr  lett 
az  osztályfõnököm,  egyben 
nevelõedzõm,  és  õ  hívott  le 
edzésre.  Egyszerûnek  tûnt  a 
játék:  fogni  kell  a  labdát  és 
futni. Jó volt oda járni: sok osz
tálytársam  és  barátom  volt  a 
csapatban.  Sikeresek  voltunk, 
a lendület vitt minket, jó bará
ti  társaság  jött  össze.  Például 
már  tizenévesen  eljutottunk 
Franciaországba egy gyerektor
nára, és ott is jól szerepeltünk. 
A világ  legjobb  gyerekcsapa
tai  között  a  középmezõnyben 
végeztünk.  Ezek  az  élmények 
végleg  elköteleztek  a  rögbi 
iránt.

– Milyen eredményekkel büsz
kélkedhet?
–  Még  a  bolyais  idõszakból 

az  iskola  Érdi  Bivalyok  rögbi
csapatával  a  mini,  kölyök, 
kadett  korosztályban  min
den  diákolimpiát  és  Magyar 
Kupát megnyertünk. Az iskola 
elvégzése  után,  mivel  Érden 
nem  mûködött  rögbiszak
osztály,  többekkel  együtt  a 
százhalombattai  Battai  Bátor 
Buldogokhoz  igazoltunk,  ahol 
már  akkor  is  több  érdi  ját

szott.  Itt  többször  megnyer
tük a  juniorbajnokságot, majd 
a  felnõttcsapatba  kerülésem 
után  a  Magyar  Bajnokságban 
kétszer  ezüstérmet  nyertünk. 
Az  igazi  nagy  siker  ebben  az 
évben érkezett el. Elhódítottuk 
a  bajnoki  címet,  a  Magyar 
Kupában  és  a  középeurópai 
csapatok  kupájában  –  román, 
cseh,  osztrák,  magyar  csapa
tok  versengésében  –  szintén 
másodikok  lettünk.  Tavaly 
válogatott  játékos  lettem,  és  a 
válogatottal is a magasabb osz
tályba jutásért harcolunk, nem 
kis eséllyel.

– Melyik eredményre a leg
büszkébb?
–  Természetesen  az  év  játé

kosa  címre  vagyok  a  legbüsz
kébb, amelyet nagyon fiatalon 
sikerült elnyernem. De minden 
klubsikerre,  vagy  a  válogatott 
gyõzelmére  büszke  vagyok. 
Talán  az  idei  bajnoki  döntõt 
érdemes még kiemelni, amikor 
az Esztergom tízéves gyõzelmi 
sorozatát szakítottuk meg.

– Milyen poszton játszik és 
mi a feladata?
– Belsõ centert játszom, ez a 

számozás alapján a 12es mez. 
Itt  keményen  kell  védekezni, 

hogy  megállítsuk  az  ellenfél 
támadását, majd elsõ szándék
ból  áttörni  a  védõvonalat,  és 
helyzetbe hozni a társakat.

– Mit szeret a rögbiben?
–  A pályán  hatalmas  küzde

lem folyik. Itt minden pillanat
ban keményen kell koncentrál
ni, és végig küzdeni… Ilyenkor 
elönt  a  tûz, mert  annyira  sze
retek  rögbizni.  Az  én  szívem
be  azok  a  mérkõzések  lopják 
be  magukat,  amelyeken  szo
ros  az  eredmény,  legyen  az 
gyõzelem  vagy  vereség.  Ilyen 
esetben  a  vereség  sem  fáj. 
Például  egy  román  profi  csa
pattól, a Temesvártól csak szo
ros  mérkõzésen  kaptunk  ki. 
Régen  ezen  csodálkoztam:  a 
vesztes csapat minek örül? Ma 
már értem.

– Mik a jövõbeni tervei?
–  Szeretnék  edzõi  képzés

ben  részt  venni, majd  gyere
kekkel  foglalkozni. Talán pár 
év múlva Mózes öcsémmel egy 
csapatban  játszhatok,  aki ma 
az Érdi Bivalyok kadettcsapa
tának  erõssége.  Figyelembe 
véve,  hogy  az  óvárosi  fut
ballpályát megkapták a rögbi
sek,  remélhetõleg  ismét  lesz 
Érdnek  rögbicsapata.  A civil 
életben  villanyszerelõként 
dolgozom.  A közeli  jövõben 
érettségi  vizsgát  szeretnék 
tenni,  majd  villamosmérnö
ki  diploma  megszerzése  a 
célom.

– Hogy fér meg egymás mel
lett a sport és a tanulás?
– Nagyon jól megférnek egy

más mellett. A kettõ nem zárja 
ki egymást, sõt erõsíti. Nagyon 
fontos,  hogy  az  embernek  az 
életben, a sportban és a magán
életben  egyaránt  legyenek 
kitûzött  céljai,  és  azok  eléré
séért keményen dolgozzon.

Érdi sportoló a 2009. év rögbise 

Bivalyoktól Buldogokig

Gyurcsik Achilles  
Születési év:    1988
Magasság:        176 cm
Súly:                  98 kg
Rögbi elkezdése:   1998

Nevelõedzõ:  Tóth Sándor
Korábbi klub:  
 Érdi Bivalyok
Jelenlegi klub: 
 Battai Bátor Buldogok
Válogatottság:  6

Gyurcsik Achilles (sárga mezben), amint éppen áttöri a védfalat

Díjak és elismerések 
diák sportolóknak

A díjakat T. Mészáros András polgármester adta át
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