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Olimpiai bajnokok, a Magyar 
Birkózó- és Szumószövetség, 
valamint önkormányzatunk 
vezetõi tisztelték meg többek 
között jelenlétükkel a birkózók 
idei bálját. 

– Évek óra örömmel jövök erre 
a jótékonysági bálra: itt érzem az 
összetartást, amely példaértékû. 
Az utánpótlás-nevelés egyik 
bástyája Érd – hangoztatta 
Lázár János, a Magyar Birkózó-
szövetség alelnöke. 

– Az Érdi Spartacus az utób-
bi évtizedben önállóan él és 
mûködik, ráadásul a százhúsz 
magyarországi szakosztály közül 
az ötödik helyet érte el az egye-
sületek közötti olimpiai pont-

versenyben az országos ranglis-
tán – ezt már Gáspár Tamás, a 
Magyar Birkózószövetség igaz-
gatója tette hozzá. 

– Büszkék vagyunk a harminc-
hét éve mûködõ Érdi Spartacusra, 
a széles körû összefogásukra, 
eredményeikre. Helyet is kap-
nak a Batthyány iskola megújuló 
tornatermében. Mi is segítünk 
nekik, õk is nekünk – emelte 
ki köszöntõjében T. Mészáros 
András polgármester, aki elisme-
rése mellett azért is ajándékozta 
meg az érdi díszpolgárrá válasz-
tott Tar Mihályt egy palack jófaj-
ta körtepálinkával, mert megvá-
lasztották a január végi tisztújító 
közgyûlésen a Magyar Birkózó-

szövetség elnökségi tagjává, az 
utánpótlás-bizottság alelnökévé 
és a diákbizottság elnökévé. 

– A küzdõsport igen hasznos 
személyiségformáló eszköz, az 
életre, önfegyelemre, az egymás-
ra való odafigyelésre nevel. Ezt a 
veteránok életpályája is bizonyít-
ja: mind kiváló emberekké vál-
tak. Megtisztelve érzem magam, 
hogy meghívtak erre az estélyre 
– emelte ki a századik olimpiai 
aranyérem egykori megszerzõje 
is, Hegedûs Csaba, aki a janu-
ár végi tisztújító közgyûlésén 
ismét a szövetség elnöke lett öt 
esztendõre. 

– Igen nagy lelkierõt, önfegyel-
met, önmegtartóztatást igényel 
ez a sport. A Fidesz stratégiájának 
része a sport, amelyre építünk a 
fiatalok nevelésekor. Köszönöm 
a szülõktõl az edzõkollégákig 
mindenkinek a sportolóknak 
nyújtott segítséget – fûzte hozzá 
mindehhez dr. Aradszki András 
alpolgármester.

A bálon legalább egy óra 
 hosszat tartott a rangos ered-
ményeket elért sportolók nevé-
nek felsorolása – és nemcsak 
az övék, hanem a segítõké is, 
akik nélkül nem születhettek 
volna meg ezek az eredmények. 
Az egyesület teljesítményéhez 
ugyanis hozzájárult a szövet-
ség és a város vezetõsége, kivet-
ték részüket a támogatásból a 
szülõk, a szponzorok, köztük 
a Finta család is. A hidegtálas 
vacsorát most is Berta János 
és Varga Bertalan csapatának 
köszönhették a vendégek, Barta 
Sándor és Sárosi János társaival 
bográcsban fõtt finomságokkal, 
Veres Sándorné vecsési sava-
nyúságával, Kati Mama sütö-
déje házi kenyerével látta el a 
jelenlévõket.

 Bodrog Beáta

Sok meccset játszottak már a 
Delta röplabdás lányai a 2009–
2010-es szezonban, mégis most 
volt az elsõ eset, amikor hazai 
közönség elõtt szerepelhet-
tek. Január 29-én a Budapesti 
Röplabda Diák Sportegyesület 
csapatát fogadták. Tavaly még 
gyerekkorosztályban kétszer is 
összecsaptak velük, és mindkét-
szer a BRDSE gyõzött. Egy év 
elteltével álltak ismét egymással 
szemben, de már serdülõkként. 
Az elsõ szett az idegeskedés 
jegyében telt el, nagyon sok 
alaphibával, mégis a végéhez 
közeledve elindult a szekér. 
Jöttek fel a lányok, de késõn 
startoltak, így sajnos nem 
sikerült megfordítani az ered-
ményt: 0-1 a BRDSE javára. 
A második játékrész ismét úgy 
indult, mint az elsõ, és ismét 
komoly hátrányból kellett 
volna fordítani. Ez megint nem 
sikerült, így lett 0-2. 

A harmadik játékrészre így 
mentek fel a lányok a pályá-
ra és az igyekezet, a szívós 
küzdés meg is hozta a gyü-
mölcsét. Az elején még fej fej 
mellett haladtak a csapatok, 
de a 19. ponttól már a deltások 
irányítottak. Gál Wanda húzott 
szerváival okozott zavart a túl-
oldalon, és az átjövõ labdákat 
a Dudás Dóra, Illisz Luca, Kun 
Luca hármas a hálónál vagy 
visszablokkolta, vagy betámad-
ta. Sikerült a szépítés: 1-2. 

A Delta-BRDSE meccseken 
sokszor játszottak már 3-1-es 
eredménnyel hasonló koreog-
ráfiával, tehát úgy, hogy az 
ellenfél vezet, majd a harma-

dik szettet hozzuk, és utána 
nem marad elég erõ arra, 
hogy a negyediket is, illetve 
az ötödik befejezõ játékrészt 
is megnyerjük. Most már 16-
3-ra vezettek, mikor Dudás 
Dóra került a nyitó helyre és 
csak nyitott, csak nyitott, csak 
nyitott. Ettõl a nyitássorozat-
tól a csapattársak is új erõre 
kaptak, és ami eddig még nem 
volt a deltások életében, meg-
nyerték a negyedik szettet, 
kiegyenlítettek 2-2-re, követ-
kezhetett a mindent eldöntõ 
ötödik játszma. Már több mint 
másfél órája tartott a játék, 
amikor újra abba a helyzetbe 
került a Delta csapata, mintha 
0-0 lenne, és most indulna a 
meccs. Ez az indulás azonban 
sokkal jobban sikerült, hiszen 
4-0-s villámrajtot vettek. 

A térfélcserére mégis 8-7-es 
deltás vezetéssel fordultak 
a csapatok. Felváltva estek a 
pontok, majd 13-13-as állásnál 
az érdiek visszavették a nyitás 
jogát, 14-13 lett, majd Horváth 
Henriette egy ásznyitással fel-
tette az i-re a pontot, 15-13 – és 
ezzel a deltások megszerezték 
elsõ, 3-2-es gyõzelmüket. 

Igazi csapatmunka volt, a 
lányok a pályán, a közönség 
a lelátón – köszönet az oda-
adó szurkolásért a szülõknek, 
barátoknak, ismerõsöknek és a 
minis deltásoknak. 

A csapat vár mindenkit feb-
ruár 26-án, pénteken 18.00 
órai kezdettel a Kõrösi Csoma 
Sándor iskola sportcsarnoká-
ba a következõ hazai meccsre. 
Gyertek velünk, szurkoljatok 
nekünk! Hajrá, DELTA!

A bálon feleségével részt vevő dr. Aradszki András, a Fidesz–KDNP parlamenti képviselője-
löltje a kiválóan működő sportegyesület kapcsán a civil szervezetek szerepéről beszélt: 
– Több civil szervezet tagjaként, vezetőjeként tudom, hogy nem nélkülözheti a társada-
lom a civilek segítségét. Bár a civil mozgalmakat az 1948-as diktatórikus rendszerváltás 
megölte, és ezt feleleveníteni teljes mértékben még mindig nem sikerült, mégis egyre 
sikeresebben működnek a civilek Érden, Diósdon, Tárnokon, Százhalombattán, a legkü-
lönbözőbb területeken a sporttól az érdekvédelmen át a hagyományőrzésig. Ugyanakkor 
nem szabad elfelednünk azt sem, hogy civil társadalom nem lehet pártfüggő, de ez nem 
azt jelenti, hogy nem foglalkozik a politikával. Kosarasként a baloldali érzelmű sport-
társamnak is passzoltam a labdát a cél, a győzelem elérése érdekében. A pártoktól való 
függetlenség azt jelenti, hogy a civilek tevékenységüket a pártok elvárásaitól, igényeitől 
függetlenül végezzék. Komoly erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy az elmúlt nyolc év 
jónak nem minősíthető politikájának következményeit rendbe tegyük. Én támogatom 
azokat, akik a polgári európai és civil alapokon nyugvó társadalom létrehozását, erősítését 
célozzák meg. B. B.
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Műszaki átadás
Két héttel a vállalt befejezési határidő előtt, 2010. február 2-án 
a kivitelező Progressz B90 Zrt. készre jelentette a Batthyány 
Tornacsarnok építési munkálatait. Ekkor került sor a műszaki 
átadásra, amelynek során csak kisebb hibákat tárt fel a vizsgálat; 
az ezek kijavítására adott 11 napos határidő az előzetes egyezte-
tések szerint tartható lesz.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata – a szükséges nyilatko-
zatok beszerzése után – elindította a csarnok használatbavételi 
engedélyezési eljárását. Az eljáró százhalombattai önkormány-
zat építéshatósága várhatóan február 15-re tűzi ki a helyszíni 
szemlét, ami után – ha mindent rendben találnak – a jogszerű 
használatnak akadálya nem lesz. Ez az időpont elsősorban annak 
ismeretében tűnik kedvezőnek, hogy a sporteszközöket, védőhá-
lókat szállító Marathon Sportszergyár Zrt. is ekkorra ígérte a csar-
nok teljes felszerelését, így minden akadály elhárul az elől, hogy 

a Magyar Kézilabda Szövetség illetékesei hitelesítsék a pályát, 
és így a február 20-i, Pécs elleni mérkőzést az ÉTV-Érdi VSE női 
kézilabdacsapata már új otthonában rendezheti meg.

Játéktér és lelátó – egyelõre üresen


