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Először a párizsi kerekes székes 
vívó-világbajnokságon szerepelt 

két versenyzőt köszöntötte a 
polgármester. Dani Györgyi tőr-

vívásban harmadik, párbajtőrví-
vásban ötödik, Krajnyák Zsuzsa 
párbajtőrvívásban második, 
tőrvívásban ötödik helyen vég-
zett, emellett mindkét sportoló 
második helyezést ért el a női 
tőrcsapattal.

A vívó hölgyeket az Érdi 
Spartacus Sport Club verseny-
zői követték. Dénes Mercédesz 
Szarajevóban győzött a kadet 
birkózó Európa-bajnokságon, 
megszerezve ezzel hazánknak 
az első női birkózó-aranyérmet. 
Ezenkívül az U-18-as szumó 
Európa-bajnokságon Kijevben 
harmadik lett.

A veterán kötöttfogású-világ-
bajnokságon, Belgrádban Földesi 
István harmadik helyezést ért el.

A két birkózót a szumósok 
követték. A junior-világbajnok-

Büszke lehetett a december közepén a Batthyány 
iskola tornatermében megrendezett ünnepségen 
Büki Sarolta, Érd sportreferense. Amikor sorra 
szólította a legjobbakat az elismeréseik átvételé-
re, egy kicsit a,,saját gyermekét” is köszönthet-
te. Hat évvel ezelőtt ugyanis ő volt az, aki életre 
hívta az Érd Kiemelkedő Sportolója és az Érd 
Kiváló Sportolója címet, amelyet az idén immár 
ötödik alkalommal ítéltek oda a város legjobb, 
legeredményesebb ifjú sportembereinek.

Gyakorta mondogatják manapság, s nem 
is minden alap nélkül, hogy ,,elkorcsosod-
nak” a fiatalok, nem mozognak eleget, nem 
érdekli őket a sport, az egészséges élet. Ebben 
– különösen, ha az elszomorító statisztikákra 
pillantunk – van igazság. Pontosan ezért volt 
öröm látni azt a több száz gyermeket, aki azért 
érkezett a Batthyány iskola tornatermébe, hogy 
igazolják: mindig van kivétel, s Érden nem is 
kevés.

A sportreferens, nem túlzás, csaknem két 
órán át szólította a gyermekeket, akik jöttek, 
jöttek, hogy kezet fogjanak a város alpolgármes-
terével, Tóth Tamással, aki szemmel láthatóan 

örömmel köszöntötte az arra érdemeseket. Az 
alpolgármester a sportos tettek és dicsőségek 
elismeréseként a kiváló sportolóknak érmet, a 
kiemelkedő sportolóknak pedig oklevelet nyúj-
tott át. Volt dolga bőven, mert a két kategóriá-
ban egy híján négyszáz tehetséges fiú és lány 
örülhetett annak, hogy a teljesítményét és az 
eredményét elismerték.

– Tényleg öröm volt nézni ezt a sok-sok 
egészséges fiatalt, akik az egyesületüknek, az 
iskolájuknak s a városnak is dicsőséget szerez-
tek. Az idén harminc sportágban 225 fiú és lány 
lett kiváló, 174-en pedig a kiemelkedő címet 
érdemelték ki. Olyan elismerés ez, amelynek 
az átadásakor senkit nem szabad s nem is illik 
kiemelni. Valamennyien sokat tettek azért, hogy 
most itt lehessenek. Azok is, akik az iskolájuk-
ban értek el eredményeket, s azok is, akik a 
nemzetközi versenyeken álltak helyt. Örülök, 
s csak egyetlen kívánságom van: a következő 
évben, ha lehet, legyen még hosszabb az ünnep-
ség, mert ez azt jelentené, hogy a jövő esztendő 
is a sikerek jegyében telik el – mondta a sport-
referens.  R. F.

Több száz fiatal teljesítményét ismerték el

Bajnok és helyezettek köszöntése
Ünnepélyes keretek között, a Polgárok Háza dísztermében köszöntötte december 
16-án a világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon gyõzelmet, illetve értékes 
helyezéseket szerzett sportolókat T. Mészáros András, Érd polgármestere.

ságon Varsóban harmadik he-
lyen végzett magyar csapat 
tagja volt Bodorkos Dániel és 
Sárosi János. Az U-21-es szumó 
Európa-bajnokságot Várnában 
rendezték, ahol Dénes Krisztián 
második, Szelp Dénes egyéni-
ben második, csapatban ötödik, 
Kecskés Péter egyéniben harma-
dik, László Varga László egyéni-
ben harmadik, csapatban ötö-
dik, Prim Roland és Bodorkos 
Dániel csapatban ötödik helye-
zést ért el.

Az U-18-as szumó Európa-
bajnokságon Kijevben Bodorkos 
Dániel (és Dénes Mercédesz) 
harmadik, Metzl Norbert ötödik 
lett. Az U-16-os szumó Európa-
bajnokságon Sárosi János máso-
dik, Magyar Gergely harmadik, 
Prim Martin ötödik helyen vég-
zett.

A köszöntőt moderáló 
Büki Sarolta elmondta, hogy 
Váncza István birkózót a 

közgyûlés sport-, ifjúsági és 
közrendvédelmi bizottsá-
ga az elért eredményei alap-
ján Pest Megyei Sport-díjra 
javasolta. A javaslatot a Pest 
Megyei Közgyûlés elfogadta, ő 
december 17-én a Pest megyei 
sportkarácsony rendezvényen 
edzőjével, Tar Mihállyal együtt 
vette át a díjat.

Az ünnepséget követően a 
polgármester megköszönte a 
sportolók jó szereplését, vala-
mint Tar Mihálynak azt az igye-
kezetét, amellyel a sikereket 
elérték a sportolók, ami egyben 
Érd város sikere is. Végezetül 
áldott karácsonyt és sikerekben 
gazdag, boldog új évet kívánt 
minden sportolónak. MF 

Gépírástanfolyam
A tanfolyam helye:  Kós Károly Szakképző 
Iskola, 2030 Érd, Ercsi út 8.
A tanfolyam 50 órás, önköltséges (13 000 
Ft/fő), és megfelelő létszám esetén indul.
A tanfolyam elvégzésével a következő 
ismeretek sajátíthatók el:
•  tízujjas vakírás  (folyamatos, gyors, 

hibátlan gépelés)
•  Microsoft Office Word (szövegszerkesztő 

program) használata
•  alapfokú szövegszerkesztési ismeretek
Foglalkozások időpontja:  hétfőn, szerdán  
14.20–16.20
A képzés végén a résztvevők tanúsítványt 
kapnak.

Varrótanfolyam, 40 órás    
Az oktatás az iskola jól felszerelt varró
tanműhelyében történik.

Amit biztosan megtanulnak:
•  háztartási textíliák szegése
•  nadrágok, szoknyák alja felhajtása
•  cipzárcsere
•  divatlapból szabásminta kivétele
•  szabás
•  a legegyszerűbb ruhadarab saját méret

re varrása

A tanfolyam önköltséges, ára:  15 000 Ft.
Foglalkozások időpontjai:  hétfőn, szerdán 
14.30–17.30

Számítógép-használó tanfolyam 
 nem csak nyugdíjasoknak

•  a számítógép bekapcsolásától az  
email küldésig

•  számítástechnikai alapfogalmak
•  leggyakrabban használt programok:
 –   szövegszerkesztő (Word)
 –   táblázatkezelő (Excel)
 –   bemutatótervező (Power Point)
 –   internethasználat:
      –   keresés
      –   adatgyűjtés
      –   levelezés
A 40 órás tanfolyam (10x4 óra) díja  
12 000 Ft.

Információ és jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: Kós Károly Szakképző Iskola,  2030 Érd, Ercsi út 8.
23/365-531,  365-501 vagy a www.kos-erd.hu honlapon. E-mail: kos.erd@hawk.hu

A Kós Károly Szakképző Iskola
Információ és jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: Kós Károly Szakképző Iskola,  2030 Érd, Ercsi út 8.

Telefon: 23/365-531,  365-501 vagy a www.kos-erd.hu honlapon. E-mail: kos.erd@hawk.hu

Köszöntésre várnak a város legjobb sportolói
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Az Érdi Spartacus SC sportolói és Tar Mihály elnök

Dani Gyöngyi (balról) és Krajnyák Zsuzsa


