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Érdi és környékbeli sportkö-
rök, egyesületek mutatkoztak 
be a nagyközönségnek múlt 
szombaton, a Polgármesteri 
Hivatal előtt, a leendő főtéren. 
A rendezvény a városközpont 
megújulását célzó projekthez 
kapcsolódott. Mint ismert, 
Érd uniós támogatást nyert a 
KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003 
kódszámú, a „Funkcióbővítő 
rehabilitáció: Pest megyei tele-
pülésközpontok fejlesztése 
– Integrált településfejlesztés 
Pest megyében” elnevezésû két-
fordulós pályázaton. A projekt 
keretében több átalakítás, fel-
újítás is megvalósul Érd belvá-
rosában: kibővülnek a Magyar 
Földrajzi Múzeum funkciói, 
megújul a kőkerítés, sétányt és 
parkolót alakítanak ki a Felső 
utcában, míg az Alsó utcában 
forgalomcsillapított övezetet 
hoznak létre, és a szükséges 
közmûfejlesztéseket is elvégzik. 
Pelikán sétány néven kiépül Érd 
első sétálóutcája, a Gesztelyi 
házban pedig kiállítótér és 
kávéház nyílik. (A múzeum 
és a Gesztelyi ház átalakítá-
sa augusztus 2-án kezdődik, 
a munkaterület átadásával. 
Október közepéig mindkét épü-
let új tetőt kap, és megkezdőd-
hetnek a belső munkálatok.) 

A fejlesztéseket, elképzelé-
seket a városvezetés szeretné 
megismertetni a lakossággal 
– részben e sportnap keretében, 
ahol tablókon mutatták be a 
jövőbeni fejlesztéseket, a 
Tekergő Kerékpáros Egyesület 
tagjai pedig kerékpárral végig 
is járták a rehabilitáció alá eső 
pontokat. 

– Természetesen nemcsak az 
új városközpont terveit kíván-
tuk megismertetni az itt élők-
kel, hanem az érdi sportegye-
sületeket is. A bemutatókat 
amatőr versenyekkel, ügyességi 
próbákkal színesítettük, hogy 
minél több fiatal kedvet kapjon 
egy-egy sportághoz, hiszen a 
sportnap lehetőséget nyújtott 
arra is, hogy az egyesületek új 
tagokat toborozzanak – mondta 
lapunknak Gál Gyula, a város-
központ rehabilitációs munkáit 
menedzselő Érdi Városfejlesztési 
Kft. ügyvezető igazgatója. 

Az egyesületek igencsak szín-
vonalas bemutatókat tartottak 
– az érdeklődők nemcsak több 
sportággal (röplabda, kosárlab-
da, torna, kerékpár, birkózás, 
tánc, karate, labdarúgás, sakk, 

íjászat és rögbi), hanem az 
egyesületek sportolóival is meg-
ismerkedhettek. Délelőtt az Érdi 
Spartacus SC birkózói nemcsak 
a fogásokat, de az akrobatikus 
edzéselemeket is bemutatták a 
színpadon. 

– Nagyon büszkék vagyunk 
rá, hogy a sportok sorrendjé-
ben a második legeredmé-
nyesebb olimpiai sportág 
Magyarországon a birkózás 
– e hagyománynak igyekszünk 
megfelelni, minél több nem-
zetközileg elismert versenyzőt 
kinevelni – hangzott el a csa-
pat bemutatásakor. Südi Gábor 
edző, világbajnok vezette a 
bemutatót, amelyben ugyanúgy 
szerepelt többszörös magyar 
bajnok, mint a szakosztály leg-
kisebbjei. 

A sok sport mellett a zene is 
helyet kapott a színpadon: dél-
ben Tabáni István adott koncer-
tet – a tehetségkutató televíziós 
mûsorból ismertté vált énekes-
nek szintén sikerült megmoz-
gatnia a közönséget. A sportnap 
persze nemcsak színpadi bemu-
tatókból állt: a tér csendes, 

árnyas részén állította fel aszta-
lait a sakk szakosztály – a táblák 
mellett szimultán mérkőzések 
folytak. A színpad egyik olda-
lán fitneszgépeken próbálhatták 
ki állóképességüket nemcsak a 
sportolók, de az érdeklődők is, 
mellette pingpongasztalok vár-
ták a közönséget. A Polgárok 
Háza előtt a Rado Kosársuli 
növendékei mutatták be tudá-
sukat. A kosársuli idén zárta 

Minden, ami sport – bemutatkoztak az érdi egyesületek
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harmadik szezonját, az edzé-
seknek Érden a Kőrösi iskola 
ad helyet. 

– Jelenleg 112 igazolt verseny-
zőnk van, közülük 65-70 gye-
rek versenyez folyamatosan, öt 
bajnokságban. A 2009–2010-es 
bajnoki évben már minden 
gyermek a saját korosztályában 
jutott versenyzési lehetőség-
hez – mondta Radovics József 
edző. A Rado Kosársuli sikeres 
bajnoki évet zárt: legidősebb 
csapata a Budapesti fiú junior 
B bajnokságban a 7. helyezést 
érte el, a serdülők a Pest megyei 
Bajnokságban a 4. helyen végez-
tek, a legkisebbek a MAFC Alsós 
Kupában szintén a 4. helyet 
szerezték meg. A kosársuliba 
nemcsak érdi gyerekek járnak 
– jönnek Budaörsről, Tárnokról, 
illetve a többi környező telepü-
lésről is, és szeretnék, ha minél 

több fiatal ismerné meg a kosár-
labdát; ősszel a harmadikosok, 
negyedikesek körében indíta-
nak toborzást, de 12 éves korig 
minden iskolást szeretettel vár-
nak – voltak már hét-nyolc éves 
növendékeik is. 

– Õsztől szeretnénk játékos 
labdás foglalkozásokat szer-
vezni a legkisebbeknek is, az 
érdi óvodákban – fûzte hozzá 
Radovics József, megjegyezve: 

az érdeklődők bővebb informá-
ciót kaphatnak a kosársuliról a 
www.radobasket.hu honlapon.

A sportnapon egy lányokból 
álló rögbicsapat is bemutatko-
zott: a Battai Bátor Bulldogok.

– A Bulldogok női csapata 
közel négy éve alakult. Az edzé-
seinket Érden tartjuk, az Ercsi 
úti futballpályán, ugyanis a leg-
több tagunk érdi, de a környező 
településekről is jönnek hoz-
zánk. Szeretnénk, ha egyre több 
lány ismerkedne meg ezzel a 
sporttal, és bővülhetne a csapat. 
Tizennégy éves kortól várunk 
jelentkezőket – aki kíváncsi 
ránk, eljöhet, megnézheti az 
edzéseinket minden hétfőn, 
szerdán és pénteken este hat 
órától – mondta Fehér Csilla csa-
patkapitány, aki beszámolt az 
eredményeikről is. – Mikor meg-
alakultunk, alig volt lánycsapat 
az országban, most viszont raj-
tunk kívül négy komoly csapat 
is mûködik. Idén a magyar női 
válogatott – amelynek nyolc 
játékost adunk – megnyerte a 
Női Interligát, amelyben hazán-
kon kívül Szlovénia, Ausztria, 
Csehország és Horvátország 
képviseltette magát. A Magyar 
Bajnokságban a második helyen 
végeztünk idén, de jövőre elsők 
leszünk! – mondta mosolyog-
va Fehér Csilla, hozzátéve: az 
Európa-bajnokságon szereplő 
válogatottban tíz játékosból hat 
a Bulldogok közül került ki. 
– Innen ezüstéremmel jöttünk 
haza. Jövőre biztos nyerünk 
– idén is esélyesként indultunk 
–, és feljutunk az A csoportba 
– jegyezte meg a csapatkapi-
tány.

A városközpont megújítását 
célzó projekthez kapcsolódó 
sportnapon bemutatkozott még 
a Csodaszarvas SE, az Érdi Torna 
Club, az ÉVSE, a TIGERS SE, 
a Bonton TSE, a TREFF’07 SE, 
és az Érdi Kyokushin Karate 
Sportegyesület is.

Aki szeretne többet tudni a 
városközpont rehabilitációjáról, 
augusztus huszadikán buszos 
városnézésen vehet részt, 
illetve tájékoztatást kaphat a  
http://www.erdivaroskozpont.hu 
honlapon. Ádám Katalin

A színpadon a sportegyesületek mellett Tabáni István is bemutatkozott az 
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A Battai Bátor Bulldogok Rugby Club lánycsapata nemcsak a színpadon 
aratott tetszést – több rangos versenyrõl is éremmel tértek haza

Az árnyas fák alatt szimultán sakkmérkõzések folytak egész nap – az asz-
talokhoz bárki leülhetett

A Polgárok Háza elõtt a Rado Kosársuli diákjai játszottak egész délelõtt

Fitneszgépek és pingpongasztal várta a sportolókat és a nagyközönséget
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