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Rövid idõn belül újabb sport-
létesítményt kapott Érd; a 
Gárdonyi uszoda mellett most 
a Batthyány tornacsarnokot. 
A háromszázmilliós megújho-
dás ünnepi eseménye volt a 
magyar sportéletnek is, nem 
véletlen, hogy egy élvonalbeli 
kézilabdacsapat és a kézilabda- 
szövetség vezetése is megtisz-
telte az avatóünnepséget.

Fényárban úszott már kora 
délután a Fácán köz, fõleg 
impozáns épülete, a Batthyány 
Általános Iskola és Sportiskola 
új tornacsarnoka. Ünnepi han-
gulat, pezsgõ élet fogadta az 
ünneplõket, akik szép számban 
jöttek el az eseményre. Megteltek 
a lelátók és a folyosók, összesen 
legalább félezren voltak kíván-
csiak az átadási ceremóniára, 
amely – híven a vendéglátók 
sportiskolai státuszára – sport-
bemutatókkal szórakoztatta a 
publikumot. Tollaslabdázók, 
birkózók, szumózók, kis tánco-
sok vették birtokukba egymás 
után a játékteret, szólt a zene, 
a taps, szurkolás hangja dübör-
gött – frenetikus volt a hangu-
lat, pedig akkor még hol voltak 
kézilabdázóink...

A fergeteges, pergõ mûsor 
ünnepélyességét a beszédek, 
díjátadások tették még ünnepé-
lyesebbé, bár szokatlanul sze-
rény volt a hasonló események-
hez képest, például elmaradt a 
szalagvágás és az iskolaigazga-
tói beszéd. Dr. Aradszki András 
alpolgármester, a Fidesz–KDNP 
országgyûlési képviselõ-jelöltje 
a bemutatók után díjat adott át 
két sportoló reménységnek, akik 
korosztályukban birkózásban, 
illetve szumóban kiemelkedõ 
eredményt értek el: Dénes 
Mercedes és Délceg Emese. 

Ezt követõen a küzdõtérre 
bevonultak a nagy kedven-
cek, a nõi kézilabdázók, akik 
ezentúl itt játsszák majd 
NB I/B-s és remélhetõleg a 
következõ szezonban élvo-
nalbeli mérkõzéseiket. T. 
Mészáros András polgármestert 
az intézmény kisdiákjai virág-
gal köszöntötték, majd ezután 
rövid beszédet mondott. Ebben 
kiemelte: négy évvel ezelõtt 
nem hitték volna, hogy csator-
názás, szakrendelõ, tanuszoda, 
sportcsarnok gazdagítja majd 
hamarosan ezt a várost.

– Nem hittük volna, hogy az 
érdi sportélet fel tud pezsdülni 
egy uszodától, egy sportcsar-
noktól, és segíti azokat is, akik 
versenyszerûen sportolnak 
– mondta. – Köszönetet kell 
mondani a városlakóknak és az 
építõknek is, akik létrehozták 
ezt a gyönyörû tornacsarnokot. 
Büszkék lehetnek rá az érdiek; 
az összefogásra, amely meghoz-
ta gyümölcsét. Az örömünnep 
megéri a fáradságot, hogy néha 
vitatkozunk, a lényeg azonban 
az, hogy most mindenki egyfor-
mán érez, s örömünnep az is, 
hogy egy olyan kiváló élcsapat, 
mint a Dunaújváros elfogadta 
meghívásunkat. Hajrá, Érd!

Az ünnepélyes megnyitó után 
még egy órát kellett várni a 

barátságos összecsapásra, addig 
körbejártuk a pompás csarno-
kot, amely 300 millió forintból 
szépült meg. A polgármester ezt 
az egészségmegõrzés szempont-
jából is fontos beruházásnak 
tartja, hiszen nemcsak a diákok 
és a profi sportolók, hanem a 
lakosság is igénybe veheti. 

Rozgonyi János iskolaigazgató 
természetesen szintén nagyon 
örül az új létesítménynek:

– Egyszerre akár három test-
nevelési órát is tarthatunk jó 
körülmények közt – fejezte ki 
örömét. – Én már akkor is itt 
voltam, amikor ugyanitt meg-
nyílt a tornaterem 1988-ban. Két 
éve sportiskolai osztályt indí-
tottunk és öt sportágat fogad-
tunk be jelenleg: birkózást, tol-
laslabdát, labdarúgást, úszást, 
és most már lehet kézilabda 
is. Összesen négyszázötven 
a tanulói létszámunk. Nagy 
öröm számunkra az is, hogy 
ezentúl külön lehet választani 
a versenyzõket a közönségtõl. 
A lelátókon mintegy négyszáz 
nézõ foglalhat helyet. Reggeltõl 
délután fél ötig miénk a sport-
csarnok, utána jöhetnek a ver-
senysportolók, hétvégeken 
pedig a lakosság.

A 300 millió forintból a 

világítási, szellõztetési és fûtõ-
rendszer kialakítása, az új 
sportpadló, öltözõk és lelátók 
építése valósult meg. Egy új 
sportcsarnoknál nem árt, ha 
a játéktér alkalmas magasabb 
szintû mérkõzések, verse-
nyek lebonyolítására is, azaz 
nem mindegy, milyen a talaj 
minõsége – errõl gyûjtöttünk 
össze néhány véleményt.

Zsirkai László, az Érdi 
Létesítmény Üzemeltetõ Kft. 
ügyvezetõje: 

– Az alapszakmám építész-
mérnök, negyven évig az 
építõiparban dolgoztam, sõt, 
kézilabdáztam, késõbb bíró is 
voltam, így nem nehéz megálla-
pítanom, hogy ez egy csodálatos 
csarnok. A talajáról csak annyit, 
hogy a lányok már edzettek itt, 
és alig akartak lemenni a pályá-
ról. 

Szrnka Hortenzia, az ÉTV-
Érdi VSE kiváló játékosa: 

– Boldogok vagyunk, hogy itt 
játszhatunk, remek a pálya!

Rapatyi Tamás, a Dunaújváros 
edzõje: 

– Örülünk a lehetõségnek, 
hogy játszhatunk a csodálatos 
csarnok avatásán, az eredmény 
nem számít, csak az, hogy 
begyakorolhatjuk taktikánkat, 
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Birkózók bemutatója a szõnyegen

mert fontos mérkõzések vár-
nak ránk az elkövetkezendõ 
napokban. A legjobbkor jöttünk 
edzõmérkõzésre, és a talaj is 
szuper!

Kedves László, az érdi csapat 
edzõje: 

– Számunkra ez presztízs-
meccs, amely egyben jó erõ-
felmérõ is lesz, megnézhetjük, 
hol tartunk. Jól érezzük itt 
magunkat, kiválóak a körülmé-
nyek, és ami nagyon fontos, a 
talaj is kifogástalan. Reméljük, 
ez majd az eredményeinken is 
érzõdik, és a jövõ szezonban 
már az élvonalban is itt fogad-
hatjuk ellenfeleinket…

Sinka László, a Magyar 
Kézilabda Szövetség elnöke: 

– Büszke lehet Érd erre a csar-
nokra, amelynek elõdjébe, mint 
battai, én is sokat jártam a fiam-
mal sportolni. Csodaszép ez a 
változás, és boldogok lehetnek 
az iskola diákjai, hogy ilyen jó 
körülmények között sportolhat-
nak. A kézilabdasportnak pedig 
külön öröm, hogy az NB I/B-s 
csapatuk végre méltó körülmé-
nyek közé került. Karakteres 
együttes az Érd, amelynek 
reális esélye van a feljutásra, 
és az sporttörténeti esemény 
lesz. A város hírét viszik tovább 
a lányok, és meglátják, hogy 
majd milyen jótékony hatá-
sa lesz ez a sportturizmusra, 
késõbb pedig a turizmusra! Ez a 
csarnok elõbb-utóbb kicsi lesz, 
annyian jönnének ide. A pálya 
is kitûnõ, nemzetközi szintû, 
késõbb akár nemzetközi talál-
kozókat is szívesen hoznánk 
ide. Örülök, hogy itt lehetek, 
annál is inkább, mert mostaná-
ban nem láttam az érdi lányo-
kat, és kíváncsi vagyok, hogyan 
játszanak.

Katona Sándor fõtitkár, ver-
senyigazgató azt is elmondta 
lapunknak: hamarosan több 

szövetségi szakember is ellá-
togat ide, hogy szakszerûen 
hitelesítsék a pályát, ami ez 
idáig nem történt meg. Minden 
körülményt (világítást, hango-
sítást, eredményjelzõt, öltözõt, 
cserehelyeket) alaposan meg-
vizsgálnak, szinte milliméterrõl 
milliméterre bejárják, felmérik 
az egész csarnokot. Nem bíz-
nak semmit a véletlenre – és az 
építõkre… 

Pontosan hat órakor végre 
elkezdõdött a gálameccs – az 
ÉTV-Érdi VSE és a Dunaújváros 
NKKSE között –, amelyre a játé-
kosok mellett a nézõk is ala-
posan bemelegítettek. Az elsõ 
tíz percben mindkét csapat 
csak kóstolgatta egymást, hol 
a hazai, hol a vendég lányok 
kerekedtek felül, a különbség 
felváltva egy-két gól volt csupán 
köztük. Újabb tíz perc elteltével 
viszont meglódult az Érd, és 
már öt góllal vezetett, 17-12-nél 
azt hittük miénk a mérkõzés. 
A sportágban jártasok jól tudják, 
hogy egy kézilabda-mérkõzésen 
ez nem számít nagy elõnynek, 
öt perc alatt gyorsan ki is egyen-
lített az ellenfél, sõt, az elsõ 
félidõ végére 20-22-re alakította 
a részeredményt.

Szünet után is jól tartotta 
magát az egy osztállyal lej-
jebb játszó hazai csapat, a 46. 
percben 29-30-as állásnál még 
reménykedhettünk is. De aztán 
jött a hullámvölgy, és hét góllal 
elhúzott a rutinosabb ellenfél, 
32-39-nél sok kihagyott büntetõ 
után már minden remény elszállt 
a gyõzelemre. Persze nem is ez 
volt a lényeg, hanem a játék, az 
ünnep. A lefújást követõen ez 
állt az eredményjelzõ táblán: 
36-44. Kikaptunk, a gólözön 
– nyolcvan gól! – azonban igen 
látványossá tette a gálát. Méltó 
volt ehhez az ünnephez!
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