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Igaz, odébb van még a farsang, 
a báli időszak, de sosem árt 
időben elkezdeni – vallhatták 
az érdi sportért és sportban dol-
gozók, mert korán, már ezen 
a hétvégén megrendezik az  
1. Érdi Sport Bált.

Büki Saroltát, a városi sport-
referenst kérdeztük az előké-
születekről.

– Hagyományteremtő szán-
dékkal rendezzük meg a bált, 
bízva abban, hogy egyszer majd 
úgy beszélhetünk róla, mint 
hagyományos, mindenki által 
jól ismert és szeretett rendez-
vényről. Az elsőnek természe-
tesen megvannak a maga buk-
tatói, de a jelentkezésekből úgy 
látom, lesz érdeklődés, mi pedig 

szeretettel várunk mindenkit, 
mert garantáltan jó hangulat 
várja a vendégeket – mondta a 
sportvezető, aki elárulta azt is, 
hogy az élőzene mellett meg-
lepetésvendég is szórakoztatja 
majd a közönséget.

Az 1. Érdi Sport Bálra a Festal 
étteremben kerül sor novem-
ber 27-én, szombaton 18 órától. 
Welcome drink és háromfogá-
sos vacsora várja a vendégeket, 

s lesz tombola is értékes nye-
reményekkel. Az 1. Érdi Sport 
Bálra jelezte a részvételét az 
NBI-es női kézilabdacsapat, így 
a bál vendégei közelről is meg-
ismerkedhetnek a kiváló együt-
tes tagjaival.

Belépők Büki Saroltánál, a 
Polgárok Házában (Alsó utca 3.) 
vásárolhatók, vagy megrendel-
hetők telefonon a 06-20-947-77-
18-as számon. (róth)

A Musztáng Sportegyesület 
érdi szakosztálya országos és 
nemzetközi szinten is figyelem-
re méltó eredményeket ér el. 
Szakképzett edzőik közül sokan 
maguk is versenyeznek, van 
közöttük kétszeres világbajnok, 
Európa-bajnok nagyformációs 
csapat, B kategóriás párosuk 
világranglista-vezető. Az előző 
formációs magyar bajnokságon 
hatból öt kategóriában az egye-
sület csapata végzett az első 
helyen. 

Az érdi szakosztály vezetője 
Kovács Anita Flóra, aki párjával, 
Sárdi Adriánnal a magyar válo-
gatott tagjaként mint országos 
ranglistavezető páros nemzet-
közi versenyeken is képviseli 
Magyarországot. Az érdi szak-
osztály vezetőjeként tájékoztat 
az egyesületről:

– A Musztáng SE érdi szak-
osztálya immár három éve 
mûködik. Az alapoktól kezdtük, 

és ma már komoly versenyzőgár-
dával indulunk az akrobatikus 
rock and roll versenyeken. Fő 
profilunk a páros és formációs 
rock and roll. A táncosok lehe-
tőséget kapnak fellépésekkel, 
versenyekkel a színpadi szerep-
lés kipróbálására hobbiszinttől 
egészen a nemzetközi verseny-
zésig. A pörgős koreográfia, a 
zene és az akrobatikus elemek 
igazi látványosságot jelentenek. 
Ma már mintegy 150 érdi gyer-
mek táncol az egyesületben és 
szerepel megyei, budapesti és 
országos versenyeken. Büszkék 
vagyunk rá, hogy sok-sok érem-
mel díjazták szerepléseiket 
mind a páros, mind pedig a 
formációs kategóriákban.

– Milyen korú gyerekek táncol-
nak, és melyik iskolákból kerül-
nek ki?

– Már 5-6 éves gyerekekkel 
elkezdjük a mozgáskoordiná-
ció fejlesztését, az akrobatikus 

rock and roll alapelemeit: a 
rugózást, a kartartásokat és a 
rúgásokra rávezető gyakorlato-
kat. A kezdetekkor is tanulunk 
egyszerû show-koreográfiákat. 
Később alakítjuk ki a korosztá-
lyok szerinti versenyző párokat 
és a lányformációkat, s ekkor 
már önálló versenyprogrammal 
készülnek. Nagycsoportos óvo-
dásoktól 17-18 évesekig min-
den korosztály táncol az egye-
sületben. Mindenkit szívesen 
látunk, aki kedvet érez a tán-
coláshoz. Érden a mûvelődési 
központban és négy iskolában 
tartjuk a táncórákat: a Bolyai, a 
Gárdonyi, a Körösi és a Hunyadi 
iskolákban. Természetesen 
nem csak az éppen oda járó 
gyerekek jöhetnek, más intéz-
ményekből is járnak át a tanfo-
lyamainkra.

– Milyen terveik vannak a 
közeljövőben?

– A nyár is gazdag volt prog-
ramokban. Az érdi napközis 
edzőtáborokban 80 gyerek vett 
részt, és az egyesület balaton-
szemesi, szilvásváradi tábo-
raiban is sokan voltak érdiek. 
Ezekben a táborokban mindig 
egy-egy újabb, különleges kore-
ográfiával készülünk a követke-
ző versenyévadra. 

– Miért ajánlja ezt a sport-
ágat?

– Az akrobatikus rock and roll 
látványos sportág. A táncos és 
akrobatikus elemek izgalmassá, 
a gyors zene pörgőssé, a színes, 
csillogó ruhák pedig látványos-
sá tesznek minden produkciót, 
akár párosról, akár csapatról 
van szó. Érdemes megismer-
kedni ezzel a tánccal, hiszen aki 
egyszer megérzi a varázsát, az 
nemigen tud szabadulni tőle.

Akrobatikus rock and roll a Musztáng Sportegyesületben

Táncos lábú gyerekek   Az érdi születésû fiatalok régó-
ta uralják a magyar utánpótlás 
mezőnyét, most viszont már 
csoportosan tûntek fel a magyar 
felnőttválogatottban is. Október 
16-án Százhalombattán tévés 
meccsen Ausztria ellen öt volt 
bolyais kapott helyet a csapat-
ban: Teisenhoffer László, Tóth 
Máté, Bán Gergő és Janotka 
László újoncként mutatkozott 
be, míg Prakter Attila harmad-
szor szerepelt magyar színek-
ben a felnőtteknél. Közülük a 
mezőny legjobbja címet Tóth 
Máté kapta, akinek céljával 
nyerte meg a magyar csapat az 
Európa-bajnoki selejtezőt.

Egyedüliként a magyar klu-
bok közül a battai–érdi rögbi-
sek mind a négy korosztályban 
beneveztek a Magyar Kupa 
küzdelmeire, amelyet október 
23-án rendeztek Esztergomban. 
A Bulldogok – mivel a Bolyai 
mellett nagyüzemben megindult 

a munka Deli Róbert edző veze-
tésével az érdi sportiskolában 
és Tárnokon is – kénytelenek 
voltak pótbuszt rendelni, hogy 
elutazzanak. Sajnos kicsit el is 
késtünk.

 A késés miatt nem tudtuk 
megoldani (bár a szervezők 
sportszerûen megadták rá a lehe-
tőséget az időrendben), hogy a 
kölyökben is a legjobbak szere-
pelhessenek. Így egy biztos első-
séget lekéstünk, a kölyökcsapat-
ban ellenben sok újonc játéklehe-
tőséget kaphatott, ami a jövőben 
még sokat hozhat a konyhára, 
mert a tárnokiak és a batthyány-
sok játszották a főszerepet. A hat 
legtapasztaltabb kölyök (Varga, 
Balogh, Sinkó, Wimmer, Tari és  
Majoros) mehetett a kadétba. 
A kölykök így harmadikak let-
tek, a minik csak negyedikek, de 
ez nem rossz eredmény, mivel 
ők csak egy hónapja kezdték el 
a munkát. 

A juniorok a hazai nehézsú-
lyú csapatot verték biztosan a 
döntőben, majd a kadétok bebi-
zonyították, hogy a sok közös 
munka meghozza a gyümölcsét. 
A három résztvevős döntőben 
előbb a fehérváriakat fektet-
ték két vállra (27-12), majd az 
agárdi Vikingeket győzték le 
19-7-re. A junioroknál Vona 
Koppány, Tóth Artemon és 
Gulyás Bendegúz jeleskedett, de 
a végére az esztergomi szuper-
nehéz tolongást is visszanyom-
ta Bozsik Bendegúz vezetésével 
az első sor. A kadétoknál sokan 
remekeltek, de az első szólamot 
Defend Márk vitte: három célt is 
berakott, de nem maradt el sok-
ban tőle Gyurcsik Mózes, Varga 
Sámuel és Balogh Dzsúlió sem.

Biztosított tehát, hogy lesz-
nek, akik a mostani jeles ifjak 
helyére léphetnek öt-hat év 
múlva, akár a magyar váloga-
tottban is!� Tóth�Sándor�

Sportbál – hagyományteremtõ szándékkal

A bált hagyományteremtő szándékkal rendezik meg, s nem mellesleg azért is, hogy a 
jövő évi Sport Expo – amely elsősorban az utánpótlás-nevelést (de legalábbis a rájuk 
bukkanást) hivatott szolgálni – anyagi alapjait megteremtsék. Ezért is érthetetlen, hogy a 
sok báli érdeklődő között szinte egyetlen sportegyesület sem jelezte, hogy eljönne a „saját 
maga” rendezvényére, s hozzájárulna a jövő évi Sport Expo sikeréhez. Amit egyébként 
nekik, a sportosoknak, a sport iránt érdeklődőknek rendeznek.   

Õszi sikerek rögbiben
sport


