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A Mecset  utcai  baseballpályán 
rendezték  a  felnőtt  Magyar 
Kupa  négyes  döntőjét.  Az  Érd 
Baseball  Team  Egyesület  har-
madik helyezéssel zárt.
Augusztus 21–22-én a Magyar 

Országos  Baseball  és  Softball 
Szövetség  (MOBSSZ)  és  a 
Magyar  Baseball  és  Softball 
Liga által kiírt pályázat elnyeré-
sével  az  ófalusi  baseballpályán 
került sor a felnőtt Magyar Kupa 
négyes döntőjére. A torna rende-
zési jogát az Érd Baseball Team 
Egyesület  (Aeros)  az  Óbuda 
(Brick  Factory)  Egyesülettel 
karöltve szerezte meg.
A Magyar  Kupa  célja  az 

ország  baseball  és  softball  baj-
noki  címeinek,  kupagyőztesei-
nek  és  további  helyezéseinek 
eldöntése,  valamint  a  különbö-
ző  hivatalos  nemzetközi  baj-
nokságokban  való  részvétel 
lehetőségének  megszerzése. 
Rendező  a  MOBSSZ,  lebonyo-
lító  –  a MOBSSZ megbízásából 

– a Magyar Baseball és Softball 
Liga.  A versenyen  a  szövetség 
valamennyi  tagja – osztályokba 
való  besorolástól  függetlenül  – 
nevezés alapján részt vehetett.
A Magyar  Kupa  selejtezőit 

követően az elődöntőkre augusz-
tus 21-én került sor, a döntő 22-
én  zajlott.  Szombaton  tizenegy 
órától  az  Óbuda  Brick  Factory 
(NB  I),  valamint  a  Jászberény 
Stinky Sox (NB II) mérte össze 
erejét.  A meccs  kezdő  dobását 
Segesdi János  alpolgármester 
végezte el. Eleinte a Stinky Sox 
kapott erőre, a mérkőzés köze-
péig  előnyre  is  szert  tett,  ám 
a  küzdelem  második  felében 
a  papírforma  érvényesült:  vég-
eredményben  az  Óbuda  együt-
tese aratott 9:5-ös győzelmet. 
A délutáni  mérkőzés  előtti 

szünetben  diszkózene  szóra-
koztatta  a  részt  vevő  csapato-
kat.  A szervezők  egy  rövid  kis 
mûsorról  is  gondoskodtak: 
Szabó Ádám  tangóharmonika-
virtuóz előadását, valamint egy 
repülőgépmodell-kiállítást  is 
megcsodálhattak  a  játékosok, 
illetve a szurkolók.
Három  órától  a  Szentendre 

Sleepwalkers  (NB  I)  és  az  Érd 
Aeros (NB II) meccselt. A kezdő 
dobást T. Mészáros András pol-
gármester  végezte  el.  Az  érdi 
csapat első számú dobója azon-
ban  a mérkőzés  harmadik  per-
cében megsérült, ezért a csapat 
dobójátéka nehézségekbe ütkö-
zött.  Ennek  ellenére  a  küzde-
lem kétharmadáig fej fej mellett 
haladtak a csapatok, de az utol-
só két  iningben a Sleepwalkers 
átvette  az  irányítást,  és  végül 
győzött.
Vasárnap az előző napi győz-

tesek – a két  első osztályú csa-
pat,  az  óbudai  Brick  Factory 
és a Sleepwalkers Szentendréről 
–  versengett  a  kupáért.  A kieső 
csapatok  automatikusan  dobo-
gós,  harmadik  helyezéssel 
végeztek.  A döntő  kezdő  dobá-
sát  Belinszky Krisztina  hat-
szoros  profiboksz-világbajnok 
dobta.  A bajnoki  cím  elnyeré-
séért folytatott küzdelemben az 
óbudai  csapat  nyitott  jobban  – 
6:1-re vezetett –, ám Szentendre 
szívós munkával  szorossá  tette 
a  küzdelmet.  Az  utolsó  előtti 
játékrészben  már  8:8  volt  az 
állás,  de  a  játékot  végül  a nyu-
godtabb  egyesület  nyerte,  így 
a  mérkőzés  végeredménye  9:8 
lett az óbudai csapat javára.
A kupát  Terry Lingenhoel,  a 

MOBSSZ  vezető  munkatársa 
adta át a Brick Factory csapatka-
pitányának.  „A csapatok  levo-
nulóban megköszönték  az  érdi 
egyesületnek  a  nagyszerû  és 
tartalmas  rendezést.  Reméljük, 
jövőre  is  itt  játszódik  ez  a 
döntő” – nyilatkozta lapunknak 
Bajtai Béla,  az  Érdi  Baseball 
Team Egyesület főtitkára.
Magyarországon  az  1990-es 

évek  elején  jelent  meg  a  base-
ball.  1994-re  a  hazai  bajnok-
ságon  induló  csapatok  száma 
már  elérte  tizenhatot,  ezért  a 
MOBSSZ kategorizálta az együt-
teseket: az Érd Aeros az NB II-be 
nyert  besorolást.  Az  érdi  egye-
sület  az  idén  nagy  hangsúlyt 
fektet  az  utánpótlás-nevelésre. 
Kilenc–tizenöt  éves  gyermekek 
számára tornatermi edzéstervet 
dolgozott ki, valamint májusban 
elindította az Érd Juvenális Liga 
elnevezésû sportprogramját is.
  Kovács Renáta

Baseball Magyar Kupa

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

Érdi  egyesületek  mutatkoznak  be  az  első 
Sportexpón,  de  lesz  ismét  futónap  és  focinap 
is.  A jövő  hétvége  szó  szerint mozgalmas  lesz 
Érden, nemcsak az Érdi Napok gazdag rendez-
vényprogramja, hanem a sport miatt is. 
A sporté  lesz  a  főszerep  már  jövő  pénte-

ken.  Szeptember  3-án  rendezik  meg  ugyanis 
az  I.  Érdi  Sportexpót  a  Batthyányi  Általános 
Iskolában, ahol az udvar és az új sportcsarnok 
is benépesül majd a helyi egyesületektől, spor-
tolóktól  és  remélhetőleg  az  érdeklődők  népes 
táborától. Mert mozgás nélkül nem élet az élet, 
tehát  feltétlenül  ki  kell  mennünk  minél  töb-
bünknek az  iskolába, hogy tartalmasan töltsük 
el  ezt  a  napot.  Látványban  sem  lesz  utolsó  az 
első Sportexpó, hiszen legalább húsz érdi egye-
sület vonul ki  csapataival, hogy egy kis bemu-
tatót  tartson. Reggel 9-től este 6-ig pattognak a 
labdák a küzdőtéren, és pattognak a dzsúdósok 
is a  tatamin, de a karatésok, birkózók, szumó-
zók sem kímélik majd magukat. 
–  Az  első  Sportexpó  sok  remek  programot 

ígér  –  tájékoztatott  Büki Sarolta,  Érd  város 
sportreferense. – Lesz a kosárlabdán, röplabdán 
kívül  többek  között  akrobatikus  torna,  tánc, 
kerékpározás is, de az úszók is bemutatkoznak 

az  érdeklődőknek,  igaz,  szárazon.  Ezek  rövid 
bemutatók  lesznek,  afféle  kedvcsinálók,  hogy 
minél  több  fiatal  jelentkezzen  a  klubokba.  Az 
ilyen  rendezvények,  úgy  gondolom,  az  után-
pótlás-szervezés  nélkülözhetetlen  elemei.  Egy 
jeles sportember vezeti a mûsort, Sárfalvi Péter, 
aki  évekkel  ezelőtt  a  világ  élvonalában  spor-
tolt,  most  egy  hírtelevízió  munkatársa.  Rajta 
kívül még egy neves egykori élsportoló is jelen 
lesz,  Monspart Sarolta  tájfutó-világbajnok,  aki 
díszvendégként  fog  mesélni  pályafutásáról  az 
érdeklődőknek. 

T. Mészáros András polgármester nyitja meg 
délelőtt  10  órakor  a  Sportexpót,  ahol  Dénes 
Mercédesz  kadett  Európa-bajnok  birkózónk 
díjat  vehet majd  át  a  városvezetőtől. Ezt  köve-
tően lesznek a már említett sportági bemutatók, 
míg  délután  ajándékok  reményében  amatőr 
sportolóknak  szerveznek  különféle  versenye-
ket. Iskolákból is jönnek diákok megmérettetni 
magukat. 
Büki  Saroltától  azt  is megtudtuk,  hogy más-

nap, tehát 4-én, szombaton városi futónapot tar-
tanak.  A rajt-cél  a  szokásos  napközi  táborban, 
a Favágó utcában  lesz. Erre várják a magányos 
futókat, de a családokat is, mert különféle távok 
lesznek: a kicsiknek 12 éves korig 3, a nagyob-
bacskáknak  (12–18  év)  5  és  az  érettebbeknek, 
18  év  felett  10  kilométert  kell  lefutniuk.  Akik 
viszont  nem  akarnak  nyúlcipőt  kötni  maguk-
ra,  azok  röplabdázhatnak  a  Delta  Röplabda 
Egyesület védőszárnyai alatt. 
Bárki  benevezhet  a  Park  röplabdabajnokság-

ra,  jöhetnek  baráti  társaságok  is.  Szintén  ezen 
a  napon  a  foci  hívei  sem  unatkozhatnak:  Érd 
Kupa néven a kis mûfüves pályán az Ercsi úton 
körmérkőznek a neves klubok (Fradi, Videoton, 
Felcsút, Érdi VSE) kis  labdarúgói 10 éves korig 
a  vándorkupáért,  amely  csak  addig  fog  vándo-
rolni, míg valamelyik csapat háromszor el nem 
nyeri,  és  akkor  végleg  megtarthatja.  A legjobb 
góllövőt és kapust külön díjazzák. 
S ezzel még nincs vége az érdi sportszeptem-

bernek  –  a  hónap  közepén  (19-én)  Érd  körbe 
kerékpár- és szumó-diákolimpia is lesz.
  Temesi László

Érden a jövõ hétvége a sporté lesz

Sportexpó,  
futón ap, foci

Focitoborzó
Az Érdi VSE labdarugó-szakosztálya toborzót hirdet valamennyi korosztályban fiúk részére.

Érdeklődni lehet korosztályok szerint:
1995/96-ban születettek Molnár Imre 06-20-366-1067
1997/98/99-ben születettek Versits Zsolt 06-20-394-0467
2000/01/02-ben születettek Horváth László 06-30-627-6607
2003/04-ben születettek Horváth Sándor 06-20-366-1067
Ovicsoport 2005-től Horváth Sándor 06-20-366-1067
edzőnél, illetve az Érdi VSE telefonszámán:  23/365-649

Jelentkezés: az ÉVSE sportpályán (Ercsi út 34.) hétfőtől péntekig 16 és 18 óra között.  

Büki Sarolta: Legalább húsz érdi sportegyesület 
bemutatójára számítunk
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