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Érden majdnem négy évtizede 
vetette meg lábát a sportág, még 
a Budapesti Spartacus kihelye-
zett szakosztályaként, de más-
fél évtizede már saját lábon, 
önállóan állnak. S milyen jól! 
Mennyi örömet szereznek évről 
évre szurkolóiknak. A három 
szakosztályos (birkózó, sumo, 
szabadidő) sportklub jelentős 
szerepet vállal a város sport-
életében.

– Versenyzőink tavaly 368 
alkalommal álltak dobogóra, 
ebből 146-szor a legfelső fokára 
– ismertette a szép listát Tar 

Mihály klubelnök az ünneplőbe 
öltözött sportolók előtt a feldíszí-
tett Finta rendezvényteremben. 
– Világversenyeken, országos 
bajnokságokon, diákolimpiák 
országos döntőin ötvenhárom 
arany-, harminckilenc ezüst- és 
negyvennégy bronzérmet sze-
reztek. A veterán birkózó-világ-
bajnokságon egy bronzérem, a 
kadet Európa-bajnokságon egy 
aranyérem, a sumo junior világ-
bajnokságon két, az Európa-baj-
nokságon öt bronzérem jutott 
versenyzőinknek, az utóbbin 
még három ezüstérem is. 

A sikerek kovácsai voltak Tar 
Mihály elnök-vezetőedző mel-
lett Kovács János, Südi Gábor, 
ifj. Tar Mihály, Pécz Imre és 
Vejki Tamás. A rövid ismertető 
után sorra jöttek ki a verseny-
zők átvenni az oklevelet és a 
serleget. Helyhiány miatt ezúttal 
csak a különféle korosztályok 
birkózó rangsorának első helye-
zettjeit említjük meg: Földesi 
István, Antunovits László, Szelp 
Dénes, Sárosi János, Boros 
Gábor, Dénes Mercédesz, Délceg 
Emese, Lajsz Dominik, Váncza 
István, Nedvigh Máté. 

Ezt követően Lázár János, a 
Magyar Birkózó Szövetség alel-
nöke oklevelet nyújtott át Tar 
Mihálynak áldozatos munká-
jáért, amelyben az elnök, dr. 
Hegedüs Csaba üzenete volt 
olvasható. A szöveg: „Elődeink 
dicséretes rendelése, hogy 
azok, akik ősi sportunk isme-
reteiben magukat kimûvelték 
eredményeikkel, munkájukkal, 
illetve önzetlen segítségükkel 
hozzájárultak a magyar birkó-
zósport hírnevének öregbíté-
séhez, s erről tanúbizonyságot 
tettek, cselekedeteiknek bizony-
ságát nyerték el. Mivel tehát Tar 
Mihály, aki a birkózósportban 
való képzettségét és áldozatvál-
lalását támogatói minősítéssel 
bizonyította, őt a ránk ruházott 
hatalomnál fogva a sportág örök 
elkötelezett hívévé avattuk, s 
köszönetünk méltó viselésére 
feljogosítjuk.”

Szép üzenet, szép köszön-
tő. T. Mészáros András polgár-
mester és dr. Aradszki András 
országgyûlési képviselő hason-
lóan szépen beszélt az ünneplő 
sportolókhoz.

– Büszke rátok a város, pél-
dát mutattok az itt élőknek 
világra szóló eredményeitekkel 
– mondták. – Példás az össze-
fogás is a szülők, az edzők, és a 
támogatók között. Az elmúlt év 
nagyon sikeres volt a Spartacus 
életében, reméljük az idei is 
hasonló lesz. Húsz év után elő-
ször kadet-világbajnokság lesz 
Magyarországon, amelyen két 
versenyző is képviseli városun-
kat, szurkoljunk nekik!

Az elismerések után jött a 
kalória; a finom vacsora, majd 
az esti tréning, a mozgás – ezút-
tal tánclépésben…

 Temesi László

Zenés-táncos „eredményhirdetés” a birkózóbálon

Erõs emberek könnyed szórakozása
Éves, rendes bálját rendezte meg a hónap elején az Érdi Birkózókért Alapítvány 
kuratóriuma. Volt mit ünnepelniük a város erõs embereinek, számos aranyérem 
bizonyítja, hogy eredményes évet zártak. A jókedvet, a vidámságot az eredmény-
hirdetéssel alapozták meg. A bálra a szövetség vezetõi is eljöttek, az elnök dr. 
Hegedüs Csaba pedig oklevélben „üzent” Tar Mihálynak, az Érdi Spartacus SC 
elnökének.

Dénes Mercédesz, a szakosztály egyik legeredményesebb versenyzõje

Kis bajnokok a nagy serlegekkel

Díjak és díjazottak

Dr. Aradszki András parlamenti képviselõ és T. Mészáros András polgármester is köszöntötte a sportolókat
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