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Gyakran mondják: amíg két 
ember él a földön, addig bunyó 
is lesz… Nos, amennyiben 
mindez a fair play szellemé
ben, szabályok közé szorítva 
történik, akkor valóban csak 
üdvözölni lehet azt a gondo
latot, amely Dobrády Csaba 
fejében született meg. Õ volt 
az életre hívója az Érdi Box 
Klubnak, amelyet két évvel 
ezelőtt jegyeztek be a honi 
klubok közé, s került így az 
ökölvívószakszövetség tagjai 
közé. A bunyósok villámkar
riere még a sportág irányító 
testületét is meglepte. Amikor 
év végén osztottak, szoroztak, 
pontokat adtak össze, kiderült, 
hogy a kis érdi klub a rangso
rolt százhatvan között az igen
csak előkelő 16. helyen zárt. 
Az már az ő balszerencséjük, 
hogy szövetségi támogatás
ban csak az első tíz egyesület 
részesül…

– Mi sem akartuk elhinni, 
hogy befértünk a húszba, de 
annál nagyobb volt az örö
münk. Nem hittük volna, hogy 
a nem éppen összkomfortos 
körülményeink között képesek 
leszünk erre – mondta Dobrády 
Csaba, az ÉBK elnöke.

Ahogy meséli, a Budai úton 
lévő edzőtermük egyrészt kicsi, 
másrészt nem csupán az övék. 
A táncosokkal és a thaiboxot 
ûzőkkel kell megosztaniuk. 
A terem felszereltsége is kíván
nivalót hagy maga után, ami

nek az elsődleges oka a pénz
telenség. (Sajnos lassan meg 
kell szokni, törvényszerûnek 
kell tekinteni, hogy mindenütt 
a pénztelenség felemlegeté
se az első, de legalábbis az 
elsők között szereplő ,,sportos” 
panasz. Így van ez a Budai úti 
szakosztály esetében is.)

 – Sajnos nekünk, bunyó
soknak nem jutott az idén az 
önkormányzati támogatásból 
sem. Tudom, nem kaphat min
dig mindenki a forintokból, de 
az előkelő helyezésünk isme
retében örültünk volna, ha 
nekünk is jut valamicske. Olyan 
körülmények között edzenek 
ugyanis a gyerekek, amin vál
toztatni kell. Azt, hogy nincs 
szorítónk, tudomásul vesszük, 
hiszen az egyrészt méregdrága, 
másrészt pedig a társbérlőink, 
a táncosok miatt naponta kelle
ne felállítani, illetve leszerelni. 
Belátjuk, erre nincs lehetőség, 
megvagyunk ring nélkül is, 
de egyéb felszerelésekre, ban
dázsra, kesztyûkre, fejvédőre, 
ütőzsákokra égetően szüksé
günk lenne – mondja a szak
osztály elnöke.

A nem mindig derûs tények 
ellenére az érdi bunyósok 
ugyanolyan erővel és elszánt
sággal készülnek az idei verse
nyekre, mint tavaly. A szakmai 
fejlődéssel feltételezhetően 
nem lesz gond, arra bizto
sítékot jelent az egyik edző, 
Metzger József. A szakember is 

tanítja a bunyó titkait a srá
coknak és a lányoknak Érden. 
Az, hogy együtt készülhetnek 
vele a gyerekek, nagyon jó. Az 
azonban gondot jelent, hogy 
az edző, mint az ifjúsági válo
gatott egyik mestere, gyakran 
van távol.

Ilyenkor veszik elő az érdi 
bunyósok azt az örök érvényû 
igazságot, hogy „van másik”… 
És valóban van, mert a Dobrády 

család egy másik tagja, az 
elnök fia, Zsolt, edzőként is 
igazítja a mozdulatokat. Készül 
a szakma elsajátítására a húsz
éves fiatalember. Az alapfokú 
edzői papírral már rendelkező, 
52 kilós Zsolt a TF sportszerve
zői (menedzseri) szakának is a 
hallgatója.

És még mindig nincs vége, 
még mindig van másik… 
A Dobrády családban ugyanis 
nemcsak a férfiak húztak és 
húznak kesztyût, hanem a höl
gyek is. A 48 kilós, magyar baj
nok Csilla és a 60 kilós Tímea 
is beleszeretett ebbe a férfias 
sportágba, s nekik is köszön
hető, hogy egyre több lányka is 
megjelenik az edzéseken.

Ha érdemjegyet kellene osz
tani az érdi bunyósok tavalyi 
eredményeiért, egyértelmûen a 
jeles dukálna, amit az önkor
mányzat mint „jó szülő” remél
hetőleg előbbutóbb majd 
forintokkal ismer el.

Megérdemlik.
 Róth Ferenc

A Tigers Sportegyesület 
támogatókat, szponzorokat 
keres, akik segítenek a csapat 
célkitûzéseinek megvalósí
tásában, ugyanis a minimális 
mértékû tagdíj és a pályázati 
források nem biztosítanak meg
felelő anyagi hátteret.

A Tigers SE – kis létszámmal 
– 2001 őszén alakult, azóta is 
sikeresen mûködik. Az egyesü
let eleinte csak sportakrobati
kával foglalkozott, a showtánc 
oktatása később kezdődött el. 
A vezetők célja nemcsak a ver
senyzés, hanem a közösségre 
nevelés, valamint a szabadidő 
hasznos eltöltése.

A tigrisek az elmúlt tíz év 
alatt nagy sikereket értek el a 
sportakrobatika és a tánc sport
ágban. Akrobatikában több 
országos dobogós helyezéssel is 
büszkélkedhetnek, showtánc
ban pedig évek óta kvalifikációt 
szereznek a világbajnokságra, 
ahol mindig a dobogón vagy 
annak közelében végeznek. 
A táncosok szinte mindegyike 
vbdobogós valamilyen kategó
riában. Az egyesület két okta
tója, Langó Nikolett és Langó 
Detti is kiváló eredményekkel 
büszkélkedhet.

A tigrisek valamennyi érdi 
önkormányzati megmozdulá
son részt vesznek, és nagy lel
kesedéssel vállalnak más telepü
léseken is fellépéseket. Állandó 
vendégszereplői a Savoya Park, 
a Campona, a Csillagvár és a 

Récsei bevásárlóközpontok
nak, de megfordultak már a 
Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem nagyszínpadán is.

A kis létszámnak köszön
hetően a csapat az évek alatt 
igazi közösséggé kovácsolódott. 
Vannak, akik a megalakulás óta 
tagok. A csoport jelenleg 2025 
főt számlál, ez azonban az érdi 
táncegyesületek közötti átjárás 
miatt folyamatosan változik. 
A korosztály vegyes. 

A Tigers közös programokkal 
igyekszik növelni a csapatszel
lemet: a táncosok nyáron együtt 
járnak kirándulni, télen korcso
lyázni. Az új tagokat – kezdőket 
és haladókat egyaránt – nagy 

örömmel és szeretettel várják, 
és próbálják segíteni mielőbbi 
beilleszkedésüket. Az újoncok
nak először el kell sajátítaniuk 
a talajtorna alapjait, majd eme
léseket és gúlákat tanulhatnak, 
később csatlakozhatnak a ver
senyzőkhöz.

Az egyesület semminemû 
támogatásban nem részesül, 
a mûködést teljes mértékben 
önerőből kell megoldania. 
A felmerülő költségek azonban 
bizonytalanná teszik a fenn
maradását. A vezetők a továb
bi sikeres szereplés érdekében 
szeretnének támogatókat, 
szponzorokat találni, így ugyan
is biztosított lenne a táncosok 
tevékenysége. Nem csak anyagi 
támogatásra számítanak, esz
közbéli (például jelmezek és 
fellépőruhák, csapatmelegítők 
beszerzése) és szolgáltatási 
(edzőtáborozás helyszínének, 
étkezésének megoldása) felaján
lásokat is szívesen fogadnak.

Az egyesület az esetleges 
támogatásokból jobb edzéskö
rülményeket szeretne teremteni 
a táncosok éves felkészüléséhez, 
és a versenyzései költségeiket 
támogatná. A vezetők megfizet
hető táborokat szerveznének, 
tehetséges tagjaik, versenyző
ik előmenetelét támogatnák. 
Szélesebb körben, több helyszí
nen biztosítanának sportlehető
séget, szabadidős programokat 
szerveznének, szeretnék a hát
rányos helyzetû, szegényebb 

gyermekek számára is elérhető
vé tenni a tánc örömét.

Amit a támogatás fejében 
nyújtani tudnak, az a cég vagy 
magánszemély reklámozása, 
versenyeken molinó formájában 
történő megjelenítése, a rendez
vényeiken színvonalas fellépés. 
Az egyesület vezetősége bízik 
benne, hogy bármilyen, akár 
jelképes összegû támogatásra 
lelhetnek.

 Kovács Renáta
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Biztat a bajnok
Akik kicsit is jártasak a bunyóban, azok-
nak sokat mond a Gedó név. Igen, az 
1972-es müncheni olimpia 48 kilós baj-
nokáról, Gedó Györgyről van szó, aki ma 
is figyelemmel kíséri a honi bunyót. Járt 
Érden is, a nem éppen összkomfortos 
edzőteremben. Akiket ott látott, azok 
nagyon is megtetszettek neki, mert a 
látogatás után azzal biztatta a helyi-
eket, hogy csinálják, sose adják fel, és 
megjönnek az eredmények.
Az aranyérmes szavait pedig illik meg-
fogadni.  

Pénz nélkül is sikeres volt a bunyósok bemutatkozása

A semmibõl érkeztek meg  

a legjobbak közé
A népszerû, új divatsportok mellett léteznek Érden 
olyanok is, amelyek a klasszikusok közé tartoznak. 
Az egyike ezeknek a talán legrégebbi, az emberrel 
egyidõs sportág, az ökölvívás. Az Érdi Box Klub 
zsenge kora ellenére is szép sikereket ért el, hiszen 
a tavalyi eredményei alapján a hazai szakosztályok 
rangsorában a 16. helyen végzett. Becsülendõ ez, 
különösen akkor, ha hozzávesszük: anyagilag bizony 
nincsenek túlságosan jól „eleresztve”.

A Dobrády családban nemcsak a férfiak húztak és húznak kesztyût, 
hanem a hölgyek is: a képen jobboldalt a 48 kilós magyar bajnok 
Dobrády Csilla

Támogatókat keres a Tigers SE

sport


