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Mint a hagyományos újévi 
koncertekre, lassan menet
rendszerûen számíthatunk az 
év eleji röplabdamaratonra is. 
A sportág mûvelőivel népese
dett be ugyanis 2012 első tel
jes hétvégéjén a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola torna
csarnoka, hogy valódi örömjá
tékkal ünnepeljék az előttünk 
álló esztendőt. 2012 percen 
keresztül. 

Dömötör László és felesége 
Dömötör-Mátrai Beáta, korábbi 
25szörös válogatott és ötszörös 
magyar bajnok játékos – egy
ben a Delta Röplabda SE vezetői 
– 2009ben kezdték, és mostan
ra elszántságukkal hagyományt 
teremtettek. A céljuk: annyi per
cen keresztül játszani, amelyik 
naptári évbe léptünk. Immár 
negyedik alkalommal gyûlt össze 
10 vegyescsapatnyi játékos, hogy 
majdnem másfél napon keresztül 
folyamatosan versengjenek egy
mással – természetesen remek, 
felszabadult hangulatban, és 

középpontban a röplabdával. 
Ami aztán folyamatosan pattog, 
hiszen nincs megállás, a precíz 
szervezésnek köszönhetően min
dig van valaki a pályán. 

– Ehhez a vállalkozáshoz 
ilyen őrülteknek kell lenni, mint 
amilyenek mi vagyunk – hall
hattuk Dömötör Lászlótól, aki 
fáradhatatlanul tartja kezében 
a lebonyolítás gyeplőjét. – Én 
sosem szálltam be a játékba, 
mindamellett, hogy imádom, de 
mindig azt vallottam, nem lehet 
mindent egyszerre csinálni. Ha 
játszanék, az a szervezés rová
sára menne, és amikor minden
re felügyelek, akkor nem tud
nék teljes erőbedobással röp
labdázni. De jó ez így, hiszen 
minden évben öröm megren
dezni a maratont, ami a sportág 
népszerûsítését is szolgálja.

A tíz együttes is minden ere
jét beleadva játszotta végig a 34 
órát, amit T. Mészáros András, 
Érd polgármestere indított útjá
ra pár gondolattal és ösztön

ző szavakkal, hogy január 7én 
éjféltől elinduljon a grandiózus 
vállalkozás. Négy csapat verbu
válódott össze Érdről, üde szín
foltként a Delta RSE ifjú játéko
sai, akik bár vegyes torna volt, 
mégis csak 19931997 között 
született lányokból állt. Ennek 
ellenére kiválóan helytálltak 
úgy is, hogy a fiúk jelenléte 
komoly előnyt jelent az ilyen 
lebonyolítású tornákon – bár 
a hálótól három méteren belül 
nem üthetnek, csak ejthetnek. 

– Ez egy jó játék nekik is, de 
ettől függetlenül az élet nem áll 
meg, a bajnokikra edzeni kell, 
ezért hétfőn várom őket. Na jó, 
lehet, hogy adok nekik egy nap 
pihenőt – mosolygott a fiatalok 
igyekezetén DömötörMátrai 
Beáta, aki az első két alkalom
mal maga is játszott a 2009es 
és 2010es rendezvényen. Azóta 
viszont egy gyönyörû kislány 
édesanyja lett, így ezúttal „csak” 
rendezett és drukkolt. 

Ha már a fiatalokról esett szó, 

nem szabad elmenni szó nél
kül amellett, hogy a Trükkös 
Hatos névre hallgató, szintén 
érdi csapatnak 65 éves résztve
vője is volt, aki valószínûleg a 
röplabda szeretetének köszön
hetően egyáltalán nem öreg
szik. Ugyanúgy ütött, szervált, 
sáncolt és lelkesedett, mint a 
többiek. Az említetteken kívül 
még két hatfős társaság kötő
dött a városhoz, az All In, illetve 
a Hálótársak, utóbbiak legjobb 
helyi csapatként végeztek a 
hetedik helyen. Az élen a buda
pesti Last Minute nevû – hason
ló tornákon már jól ismert és 
sikeres – vegyescsapat végzett. 

Bónuszként január 8án, a 
2012 perc végén a győztesek 
egy valódi – egykori és még ma 
is játszó – sztárjátékosokból álló 
válogatott ellen mérkőzhetett 
meg. Eljött Nyári Virág, 145
szörös válogatott, többszörös 
bajnok és kupagyőztes, Sándor 
Renáta, a válogatott szélsőü
tője, a 2010es Év Játékosa, a 
Vasas tagja, valamint csapat
társa, Miklai Zsanett. Király 
Zsolttal, Botyánszki Lászlóval és 
Soós Istvánnal, korábbi szintén 
nemzeti csapatban is megfor
dult játékosokkal kiegészülve 
vették fel a kesztyût a fáradtsá
got abszolút nem mutató nyer
tesek ellen. A Magyar Röplabda 
Szövetség sem feledte el a vál
lalkozást, Földvári Péter főtitkár 
is megtisztelte jelenlétével az 
utolsó órákat.

Az eredményhirdetés alatt 
ugyan fáradt, de boldog és büsz
ke arcokat lehetett látni, töké
letesen alátámasztva Segesdi 
János, Érd alpolgármesterének 
szavait: „Legyőztétek önmaga
tokat!” 

Végül is ez a maraton lénye
ge. Meg az, hogy a sikeres ren
dezvény hosszú életû legyen, 
így nem is lehetett jobb zárszó, 
mint amivel búcsúzott Dömötör 
László: „Jövőre ugyanitt!”

 Sz. A.

Évkezdés röplabdamaratonnal

Örömjáték 2012 percen át

Nem volt megállás, a precíz szervezésnek köszönhetõen mindig voltak csapatok a pályán

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

panoráma

Illusztris „vendégei” voltak így 
az új év küszöbén Érdnek. Akik 
átlépték a város küszöbét a zene 
segítségével: Strauss, Kálmán, 
Lehár és Verdi, hogy csak néhá
nyat említsünk a nagy zeneszer
zők közül. Szívesen látott ven
dégek voltak ők a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban, ahol a 
múlt szombaton megrendezték 
az első újévi koncertet, amely 
az érdiek szép dallamok iránti 
szeretetét bizonyítja, ugyanis 
telt házat vonzott. Igaz, vonzó 
volt a helyár is…

 Megirigyeltük a bécsi hagyo
mányos, új évet köszöntő kon
certet, és hagyományteremtő 
szándékkal útnak indult nálunk 
is egy remek kezdeményezés: 

az, hogy köszöntsük mi is 
muzsikával az új esztendőt! Ez 
egy kicsit kisebb, kicsit talán 
„savanyúbb”, de a mienk. Első 
meglepetés, hogy megtelt a 
mûvelődési központ, pedig a 
szervezés még átnyúlt idénre 
is, jegyeket például nem lehetett 
karácsonyi ajándékként vásá
rolni, mert csak a program előtt 
egykét nappal voltak kaphatók, 
500 és 1000 forintos „baráti” 
áron. Elsőként Suppe Könnyû 
lovassága „lovagolta be” a ter
met, majd Huszka Jenőtől Egy 
férfi képét hozta magával az 
énekes, Stiblo Anna, aki a Lukin 
László Alapfokú Mûvészeti 
Iskola igazgatója, míg az intéz
mény mûvésztanára, Szóka 
Júlia operettprimadonna Lehár 
Paganinikeringőjét adta elő. 
Deák Mihály énekmûvész 
pedig a másik nagy hegedûsről, 
Stradivariról és a nőkről éne
kelt. Az első felvonásban még 
felcsendültek az ismert Strauss 
melódiák, a Perpetuum Mobile 
és a Dél rózsái, amire már kerin
gőzni is kedvünk lett volna, de 

csak a szünetben „keringőztek 
ki” a nézők a folyosóra, hogy 
néhány perc múlva a dallam 
szárnyán újra visszarepüljenek 
az időben Verdiék, Straussék, 
Kálmánék, Lehárék korába.

Az Aidából a Triumf mars 
után következett Stiblo Anna 
tolmácsolásában a Vígözvegyből 
a híres Vilja dal, majd a legen
dás Ha én gazdag lennék címû 
álomszám, amelyet Deák 
Mihály nemcsak elénekelt, de 
el is játszott. Jól állt neki ez 
a szerep, ebben a gazdasági 
helyzetben, lent a nézőtéren 
kicsit mi is álmodozni kezd
tünk vele együtt… Aztán Szóka 
Júliától megtudhattuk, bizony 
nagyon Messze a nagy erdő. 
Jött még egy spanyol keringő, 
majd a zenék zenéje, a Kék 
Duna keringő, ami nélkül nincs 
újévi koncert, és amit el is tán
colt nekünk két érdi fiatal a 
Bonton Táncegyüttesből, Orbán 
Tímea és Szirmai István, akik 
kicsit spóroltak ifjú erejükkel, 
mert sokszor csodálattal elme
rültek a dallamos „hullámok
ban”. Ráadásként pedig a szin
tén elmaradhatatlan Radetzky 
marsra masírozhattunk el a 
mûvelődési központból egy 
szép élménnyel gazdagodva, 
feltöltött lélekkel. 

Sajnos egyszer véges min
den jó koncert; Véges János 
karmester derûsen vezényel
te le Érd első újévi koncertjét 
az Érdi Kamarazenekar élén. 
A komolyzenei zenészeknek 
nagy kihívás volt ez – nem 
csupán ujjgyakorlat –, hiszen 
nem sok idejük maradt a gya
korlásra. Ez a könnyûnek kiki
áltott mûfaj, még a Bachhoz 
és Beethovenhez szokott 
kamarazenészeket is próbára 
tette, és bizony kihívás volt a 
számukra, de mindent megtet
tek a sikerért, hiszen a tanítás 
mellett szabadidejüket áldoz
ták fel a gyakorlásra. Biztosak 
lehetünk benne, hogy ennek a 
mûfajnak a lendületét, stílusát 
megérezve, jövőre hamarabb 
túllépnek a nehézségeken… 
Rédai Erzsébet mûvésztanár, 
a koncert ötletadó atyja, illet
ve anyja ugyanis bízik benne, 
hogy hagyományt teremtenek 
Érden ezzel a nagy sikerû új 
évi muzsikálással. Ebben mi is 
bízunk.

 Temesi László

Strauss, Kálmán és Lehár Érdre jött

Újévi koncert – elõször 

A színpadon:  Szóka Júlia

A fellépõk: Véges János karmester, Stibló Anna, Deák Mihály és Szóka 
Júlia énekesek
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December 20án a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban tartotta karácsonyi koncertjét az 
Érdligeti Általános Iskola. A meghívott szülõk, 
vendégek zsúfolásig megtöltötték a termet. 
Vargáné Balogh Erika igazgatónõ nyitotta meg 
a mûsort egy Weöres Sándor versidézettel: 

Nõl a dér, álom jár, / hó kering az ág közt. / 
Karácsonynak ünnepe / lépeget a fák közt.”

Színvonalas és változatos produkciók követ
ték egymást: volt itt zenés mesejáték, angyal
kórus, karácsonyi dalok csellón és furulyán 
megszólaltatva, táncok, szép versek. Az est 

végére mindenki ünnepi hangulatba kerül
hetett.

Befejezésül a gyerekek különféle népek 
nyelvén kívántak boldog karácsonyt, majd a 
meghitt est zárásaként a Mennybõl az angyal 
csendült fel a tanári kar elõadásában.

Az Érdligeti Általános Iskola karácsonyi koncertje

Köszönet  
az egy százalékért
Az Érdi Birkózókért Alapítvány (adó-
szám: 18680494-1-13) kuratóriuma 
köszönetet mond mindazoknak, akik 
a 2010. évi adójuk egy százalékával, 
amely 180 123 forint, támogatták 
alapítványunkat. Az összeget az érdi 
birkózó szakosztály felkészítéséhez, 
működéséhez használtuk fel. Kérjük, 
hogy a 2011. évi adójuk 1%-os fel-
ajánlásával továbbra is támogassák 
az érdi birkózást. Birkózóink eredmé-
nyeikkel és szorgalmas munkájukkal 
köszönik meg támogatásukat.

Tar Mihály 
a Kuratórium elnöke


