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Sosem látott versenyre kerül 
sor április harmadik hétvégéjén 
Érden. Akár úgy fogalmazha-
tunk, hogy új sportág mutatko-
zik be a településen, feltehető-
leg sokak egyetértésére találva, 
többeknek hasznos, kellemes 
időtöltést biztosítva. Első alka-
lommal rendeznek raliversenyt 
városban. Erről kérdeztük az 
ötletgazdát, a verseny egyik 
főszervezőjét, Füzesi Eriket.

 Hallgatva a civilként az érdi 
rendőrkapitányságon dolgozó 
fiatalembert, szinte már most 
biztosra vehetjük, hogy rend és 
biztonság lesz a verseny során. 
Erre utalnak ugyanis azok a 
tények, amelyeket az előkészü-
letekről mond az amatőr autós.

– Világos a számunkra, hogy 
nem vb-futamnak leszünk a 
házigazdái, így aztán a minde-
náron való győzni akaráson túl, 
a győzelemre törekvés mellett 
két dolgot tûztünk ki kötelező-
en megvalósítandó célként. Az 
egyik, hogy a biztonság minde-
nek felett, a másik pedig, hogy 
tartalmas, jó szórakozást nyújt-
sunk a nézőknek és az érdeklő-
dőknek.

Az első célkitûzéssel kapcso-
latban úgy sorolja a megvaló-
sítandókat Füzesi Erik, mint-
ha világéletében raliversenyek 
szervezője lett volna. A mintegy 
2-2,5 kilométeres pálya nyomvo-
nalának a kijelölésére pontosan 
úgy figyel a társával, a másik 
ralissal, Deáki Viktorral, mint 
arra, hogy megfelelő számú 
mentőautó és biztonsági sze-
mélyzet legyen a pálya mellett. 

És hogy tényleg kerek legyen 
az egész, az önkormányzathoz 
eljuttatott együttmûködési kére-
lemben és tervezetben még az 
is szerepel, hogy az április 17-ei 
futam után hány órával állítják 
vissza az eredeti állapotot, s 
takarítják el a keletkezett hul-
ladékot.

– Tudjuk, mindenre oda kell 
figyelnünk, mert ahogy mon-
dani szokták, a jó, az udvarias 
bemutatkozás már fél sikert 
jelenthet. Arról nem beszélve, 
hogy az autósport köztudottan 
„veszélyes üzem”, éppen ezért 
még arra is figyelnünk kell, 
ami fölött sokan csak átsikla-
nának.

A zárt pályás, tehát a köz-
úti forgalomtól elzárt területen 
rendezendő ralifutamra Érd-
Ófaluban, a Széles utcában 
kerül sor, önkormányzati terü-
leten. Ez, vagyis a terület ingye-
nes biztosítása jelenti a város 
vezetőségének a támogatását. 

– Tisztában vagyunk minden-
nel. Azzal is, hogy a megkapott 
lehetőség felelősséget ró ránk, 
s tudjuk azt is, hogy jó idő ese-
tén akár ezrek is eljöhetnek a 
futamokra, így nekünk a lehető 
legtökéletesebb összkomfortot 
kell biztosítani a vendégeink-
nek. Mert minden egyes nézőt, 
érdeklődőt úgy kezelnünk, mint-
ha a saját vendégünk volna.

A biztonság és a minél 
nagyobb indulói létszám remé-
nyében hozták azt a döntést 
a szervezők, hogy annak az 
indulni szándékozónak, akinek 

nincs bukósisakja, a helyszínen 
adnak. Ne legyen ez a rajthoz 
állás akadálya. 

Amit a pályáról, annak a 
vonalvezetéséről és a nehézsé-
gi fokáról elmond a főszerve-
ző, már önmagában is csábító 
lehet a reménybéli érdi ralibaj-
nokoknak.

– A kilencven százalékban 
murvás-földes, tízben pedig 
aszfaltborítású pályán hat kate-
góriában írtuk ki a versenyt. 
Az indulók kétszer teljesítik a 
mintegy két és fél kilométeres 
pályát, amelyet úgy alakítunk 
ki, hogy az teljesíthető legyen 
a „legamatőrebbek” számára is. 
Azt szeretném mondani ezzel, 
hogy várunk mindenkit, akinek 
egyszerû, a közúti forgalomban 
használatos gépkocsija van. Ha 
rendelkezik az érvényes okmá-
nyokkal, rendben van az autója, 
s érez magában bátorságot és 
kedvet a versenyzésre, nyugod-
tan jöjjön el, s álljon rajthoz. 
Az eddig beérkezett nevezések 
alapján húsz induló már bizto-
san lesz, s hol van még a rali 
napja?

Füzesi Erik abban bízik, azért 
dolgozik a társával, hogy az 
érdi futam a tököli vagy a móri 
versenyhez hasonlóan gyöke-
ret verjen a honi raliéletben, 
esetleg helyet kapjon a verseny-
naptárban – és kikerülhetetlen 
legyen azoknak a versenyre 
vágyó autósoknak, akik Érdről 
akarnak eljutni az igazán nagy, 
a jegyzett futamokig.

 Róth Ferenc

Ófalui menetrend
A Széles utcában található pályán április 
17-én 7.30-kor kezdődik a gépátvétel, 
ezzel regisztrálják magukat hivatalosan 
is indulóvá az autósok. Az első futamra 
10 órától kerül sor, majd folyamatosan 
következik a második. Az elért két idő-
eredmény közül a jobb számít.
Az indulók a következõ géposz-
tályokban állhatnak rajthoz: 
T1:0–1300 ccm, T2: 1301–1600 ccm, 
T3: 1601–2000 ccm, T4: 2011– ccm, T5: 
turbós és négykerék hajtású járművek.
Nõi kategória: A rendezők géposz-
tálytól független díjazásban részesítik a 
hölgyversenyzőket.

Elsõ alkalommal rendeznek raliversenyt Érden

Száguldás a Széles utcában

Április 17-én gépátvétellel kezdõdik a verseny

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága a helyi sportról és 
sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III. 26.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot 
hirdet a sportszervezetek és sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve 
célirányos felhasználására.
Támogatásra fordítható pénzkeret a mindenkori éves költségvetésben kerül meghatározásra, amely 
nem tartalmazza a pályafenntartási költségeket.
Pályázat célja: a városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, ren-
dezvényeinek támogatása. 
Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, az egyesülési 
jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott és érdi székhellyel nyilvántartásba vett sport-
egyesületek, sportvállalkozások, sportszövetségek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a 
sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III. 26.) önkormányzati rendeletben, 
valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•  a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,
•   a sportolók létszámát,
•   a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét),  

sportszakmai adatait,
•   a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját,
•   az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát,
•   a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát,
•   az igényelt támogatás nagyságát;
•   a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
•   egyéb támogatásokat.

Önkormányzati költségvetési támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely (amennyiben 
volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, és nincs lejárt köztartozása, illetve köztar-
tozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztőrészlettel teljesíti, és ezt az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága területileg illetékes városi 
vagy megyei szervezete által hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal, valamint azt, hogy 
a város felé nincs köztartozása, Érd MJV Adócsoportja által kiállított irattal igazolja.
A sportszervezet köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati támogatás 
felhasználásának módját, mely összeg más célra nem használható fel.
A pályázathoz csatolni kell a pályázó szervezet alapító okiratát, a szervezet sportban elért eredménye-
it, a tagok számát és a sportban foglalkoztatottak számát. 
A támogatást igénylő szervezet önkormányzati tulajdonú ingatlan használata esetén köteles az 
ingatlan fenntartásával és felújításával kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni.
Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladatmeghatározással igényelhető.
Az előző évi mérlegben a városi támogatáson felül megjelenő saját egyéni bevétel képezi a tárgyévi 
városi támogatás 20%-os alapját.
Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények teljesítése 
esetén igényelhető:
Az igénylő
a)  Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek, illetve területi szakszövetségek egyikének 

tagja  és/vagy  az általuk kiírt versenyrendszerben szerepel,
b)  az általa használt – önkormányzati tulajdonban és szervezeti kezelésben lévő – sportlétesít-

ményeken, legfeljebb önköltséges térítés ellenében, alapvető sporteszközeik rendelkezésre 
bocsátásával biztosítja a lakosság tömegsportjának feltételeit.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolá-
sával kell a Sport,  Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság címére, a Humán Irodára (Alsó u. 3. I. 108-as 
szoba) leadni zárt borítékban, 1 példányban.
A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Sport,  Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága vélemé-
nyezi és dönt a támogatás mértékéről.

A pályázatok benyújtási határideje: 2011. április 15. déli 12 óra

Elbírálás: 30 napon belül
A pályázók a döntést követően írásos értesítést kapnak.
A támogatásban részesített pályázók jegyzéke az Érdi Újságban közzétételre kerül.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az önkormányzat szerződést köt a pályá-
zókkal a 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet, 2. sz. melléklet (Támogatási szerződés) szerint. 
A támogatás felhasználását, a program megvalósítását a szerződésben meghatározott módon 
ellenőrzi.
A sportszervezet a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb 2012. év március 15-ig köteles 
elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a 
bizottság dönt.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás vagy a feladat teljesítésének elmara-
dása esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad.
A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (Érd, Alsó u. 3. 108. szoba) vehetők át, 
vagy letölthetők az érdi honlapról (www.erd.hu).

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Sport, Ifjúsági  És Közrendvédelmi Bizottság  

Felhívás 

Érdi Sport Díj
Az Érd Város Önkormányzata által adomá-
nyozható díjakról és kitüntetésekrõl szóló 
16/1999. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 
értelmében Érdi Sport Díj adományozható 
a város érdekében kifejtett kiemelkedő 
sportmunkáért vagy nemzetközi sport-
teljesítményért azoknak a személyeknek 
vagy csapatoknak, akik a mérhető telje-
sítmény mellett magatartásukkal is példa-
ként állíthatók a város közössége elé.
A díj az Országos Sportnap alkalmából, a 
Közgyűlés májusi ülésén kerül átadásra.
Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport, 
Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság tesz 
javaslatot.
A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi 
Bizottság javaslatokat vár a kitünteten-
dő személyekre. A javaslatokat a Sport, 
Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottságnak 
címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán 
Irodáján kell benyújtani. (Érd, Alsó u. 3. 
II. em. 108.) 
A benyújtás határideje: 2011. április 15. 
péntek 12 óra 

sport

Várják az elsősöket
A Teleki Sámuel Általános Iskolában 
(Érd, Törökbálinti út 1.) az óvodából az 
iskolába történő átmenet megkönnyíté-
se céljából 2011. március 28-án, április 
4-én és 11-én (hétfőnként) du. 15–16 
óra között játékos foglalkozásokat szer-
vezünk a leendő elsőseink számára. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
 Varga Jánosné igazgató


