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ANyíregyháza Tigers őrzi a vidék becsületét, mellettük a Budapest Wolves, a Buda-
pest Cowboys és az Újbuda Rebels került még be a MAFL Divízió I. rájátszásába.

Az alapszakasz legjobbjának – egyedüli veretlen csapatként – a Budapest Wolves bizonyult, hat győzelemmel 
zárták a csoportkört, ráadásul övék volt a legkevesebb kapott pont. Igaz, egy mérkőzést nem kellett lejátsza-
niuk, melyet 35-0-ra nyertek meg játék nélkül.
Mögöttük három csapat végzett 3-1-es mérleggel, közülük a legjobb a Nyíregyháza Tigers volt, hat 
mérkőzésen 321 pontot szereztek és csak 54-et kaptak. A két elődöntőt október első hétvégéjén tehát ők 
rendezhetik majd.
A Budapest Wolvesra a negyedik helyen végzett Újbuda Rebels vár majd Október 2-án, a Nyíregyháza Tigers 
pedig október 3-án látja vendégül a Budapest Cowboys csapatát. Az elődöntő párosai nem találkoztak az 
alapszakaszban, így mindenképp izgalmas összecsapásokra lehet számítani.
Az elődöntő vesztesei október 9-én találkoznak majd, míg a döntőre október 16-án kerül majd sor a fővárosi 
BVSC Stadionban.
Ami a juniorokat illeti, a Debrecen Gladiators visszalépett a szerepléstől, így mind a négy találkozójukat 0-35 
arányban könyvelték el ellenük. A Budapest Cowboys juniorjai a szintén fővárosi Titans legyőzésével nagy 
lépést tett az első hely felé, ugyanis két meccs után még mindig veretlenek, ráadásul a Titans tűnt az egyik 
legnagyobb kihívónak. A Junior Kupa küzdelmei novemberig tartanak.

Három budapesti csapat 
a legjobb négy között

A lovas polgárőrség megalakítá-
sának gondolata egyáltalán nem 
új  keletû  térségünkben,  hiszen 
már négy éve  tárgyalnak  róla a 
közbiztonság védelmében szol-

gálatot  teljesítő  önkéntesek,  de 
úgy  tûnik,  csak  most  sikerült 
a  megfelelő  feltételeket  megte-
remteni ahhoz, hogy egy lelkes 
diósdi  lovascsapat  megkezdje 

a  tényleges  munkát.  Élükön 
Sohajda  István, Diósd  alpolgár-
mestere,  aki  a  sajtó  képviselő-
inek  elárulta:  a  lovas  járőrözés 
terén már  nem  kevés  tapaszta-
latot  sikerült  szereznie,  hiszen 
a  korábbi  években  a  főváros 
XI. kerületében is rendszeresen 
részt vett hasonló feladatok ellá-
tásában. 
Dizseri  András  sajtóreferens 

bejelentette, a  lovas polgárőrök 
főként  az  üdülőövezeteket  fog-
ják  körbejárni,  és  abban  bíz-
nak,  hogy  jelenlétükkel  elejét 
veszik  a  besurranásos  lopások-
nak.  Ugyanakkor  a  közterület-
felügyelőkkel  együttmûködve 
egyúttal  hadat  üzennek  az 
illegális  szemétlerakóknak. 
Ha  ilyesmit  észlelnek,  azonnal 
jelentik  a  felügyelőknek,  és 
célul  tûzték a  falopások vissza-
szorítását  is.  Indulásképpen 
nyolc férfi vállalta, hogy hetente 
két-két  órát  járőrözik  lóháton. 
Mindez nem kerül pénzébe sem 
a  települési  önkormányzatok-
nak,  sem  a  polgárőr-egyesüle-
teknek,  hiszen  saját  lovaikat 
ülik  meg,  és  a  felszerelést  is 
saját  pénzből,  maguk  terem-
tik  elő.  Meggyőződésük,  hogy 
jelenlétükkel  az  egész  régió 
közbiztonsága javulni fog. 
Kozma Károly  alezredes,  az 

Érdi  Rendőrkapitányság  veze-
tője  üdvözölte  a  kezdeménye-
zést,  hiszen  még  mindig  sok 
olyan  terület  van  térségünk-
ben,  amelyet  szinte  képtelen-
ség  gépkocsival  elérni,  de  ha 
a lovas polgárőrök a külterüle-
teket is rendszeresen szemmel 
tartják,  talán  a  bûnözőket  is 
sikerül  elriasztani  –  mondta 
a  rendőrkapitány,  majd  hoz-

Az autóval nehezen megközelíthetõ területekre is könnyen eljutnak

Lovas polgárõrség alakult
Országos szinten is ritkaságnak számító lovas 
polgárõrség megalakulását jelentették be az Érdi 
Rendõrkapitányság és az Érd Városi Polgárõr Egyesület 
vezetõi a szeptember 24-én, Diósdon megtartott sajtó-
tájékoztatón. Az újonnan létrejött, az érdi polgárõrség 
keretein belül mûködõ lovas alakulat célja, hogy a kör-
nyék településein az autóval nehezen megközelíthetõ, 
erdõs, mezõs részeken is folyamatos legyen a járõrözõ 
polgárõrség jelenléte. 

Sohajda István diósdi alpolgármester, a lovas polgárõrcsapat vezetõje
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Elmaradt a mérkõzés
A vasárnapi kiadós esõzés miatt  a  játékvezetõ alkalmatlannak 
találta a Biatorbágy pályáját a labdarúgó-találkozó megrendezé-
sére. A mérkõzés új idõpontja szeptember 29. A 8. fordulóban, 
október 2-án, szombaton három órakor a Bicske csapatát fogad-
ja az Érdi VSE az Ercsi úti pályán.zátette,  a  rendőrség  minden 

olyan  kezdeményezést  üdvö-
zöl,  amely  a  közrendet  és  a 
közbiztonságot szolgálja, így a 
lovas polgárőrség megalakulá-
sát is örömmel fogadták.
Macsotay Tibor, az Érd Városi 

Polgárőr  Egyesület  vezetője 
hozzáfûzte: 
–  Sohajda  István  alpolgármes-

terrel már  folynak  a  tárgyalások 
arról,  hogy  az  érdi  rendőrség 
illetékességi  területén  40-50  főre 
bővítenék  a  lovas  polgárőrök 
csapatát.  Azzal  a  létszámmal 
már  az  egész  térséget  lefednék, 
különös  tekintettel  a  természet-
védelmi  területek  megóvására, 
hiszen az illegális szemétlerakók 

ellen  akkor  lehet  hatékonyan 
védekezni,  ha  rajtakapják  őket, 
és  kemény  bírsággal  sújtják  az 
elkövetőket.  A magas  pénzbün-
tetésekkel  talán  elejét  lehetne 
venni  a  illegális  szemetelésnek 
és  a  környezetszennyezésnek. 
Többek között ez  is kiemelt cél-
juk  a  lovas  polgárőröknek,  akik 
elárulták, járőrözésük nem állhat 
meg  a  települések  határainál,  és 
a  bûnmegelőzés  terén  szorosan 
együttmûködnek  a  tárnoki,  az 
érdi és a diósdi polgárőrökkel is, 
akikkel állandó telefonos kapcso-
latban  vannak.  Intézkedési  jog-
körük  azonban  nincs,  ha  bármi 

gyanúsat  észlelnek,  a  rendőrsé-
get is riasztják, hiszen az egyen-
ruhások feladata az igazoltatás és 
az előállítás. 
A sajtótájékoztatót  követően 

pedig  már  fiatal  „utánpótlása” 
is akadt a  lovas polgárőröknek, 
hiszen  néhány  gyermek  nem 
hagyhatta  ki  a  kínálkozó  lehe-
tőséget,  és  kipróbálta  a  háta-
sokat.  Aztán  ezeken  a  paripá-
kon más  napokon  az  önkéntes 
lovasok  járőröznek  majd  azo-
kon a területeken, ahol kerekes 
jármûvekkel  egyébként  lehetet-
len lenne közlekedni.
  Bálint Edit

Kosár Kupa és Fitt-teszt Érden

2010. október 2-án Érd a mozgás és az egészség városává változik.
A város 12-18 éves diákjai a Tesco Kosár Kupán mérhetik össze tudásukat. A 4 fõs csapatok az 

eseményt megelõzõen a helyi iskolákban jelentkezhetnek, és a mérkõzések párosításait a helyszí-
nen sorsolják majd ki korcsoportonként. A rendezvény célja a kosárlabdasport népszerûsítése és 
játéklehetõség biztosítása a sportág kedvelõi számára.
A szurkolók a meccseken kívül nem csak büntetõdobó és hárompontos dobó versenyt láthatnak 

a Tesco áruház parkolójában, de Tesco Fitt-teszt  is várja õket. A  tesztre bárki  jelentkezhet, akit 
érdekel saját egészségi állapota, hiszen a felmérés pár perc alatt, akár utcai ruhában is teljesíthetõ. 
Az  érdeklõdõket  négy  tesztállomás  várja,  ahol  lehetõség  nyílik  többek  közt  állapotfelmérésre, 
illetve erõ és állóképességi  tesztek kitöltésére. Az állomásokon elért eredményeket szakemberek 
értékelik majd személyre szólóan.
A sportprogram megvalósítása mellett a város gyerekekkel foglalkozó szervezeteinek támogatá-

sát is szolgálja az esemény. A bajnokság résztvevõi és az odalátogatók aznap 15 óráig szavazással 
dönthetnek  arról,  hogy három helyi  szervezet  közül melyiket  támogassa  a Tesco 500.000  forint 
értékû vásárlási utalvánnyal. A jótékonysági akcióban az Emberi Hang Alapítvány, a Gulf SE - Rado 
Kosársuli és az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete vesznek részt.
A Tesco Kosár Kupa idei elsõ eseménye nagy sikerrel zajlott le szeptember 18-án Nyíregyházán, 

ahol az esõs idõ ellenére 27 csapat szórta a kosarakat.

Helyszín: TESCO Érd áruház parkolója (2030 Érd, Budafoki út 2-4.)

Program:
Tesco Kosár Kupa mérkõzések:   09:30 – 16:00
Eredményhirdetés:   16:00

Tesco Kosárdobó versenyek:   09:30 – 16:00
A büntetõdobó versenyen a 2010/2011-es tanévben  
7. vagy 8. osztályos tanulók, a hárompontos dobó  
versenyen a 9-12. osztályos tanulók vehetnek részt.
Eredményhirdetés:   16:00

Tesco Fitt-teszt:   09:00 – 16:00
Jótékonysági szavazás eredményhirdetés:   16:00


