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A báli  szezon  kellős  közepén 
járva  szinte  minden  hétre  jut 
egy‑egy  mulatság  Érden,  a 
kemény  fagyok  közepette  jól‑
esik  a  szívet  melengető,  kel‑
lemes  ünnepség.  Ezúttal  a 
sportolók  lazítottak  egy  kicsit 
a  Batthyány  sportiskolában 
megtartott  Sportbálon.  Kinek‑
kinek szezon közben vagy nagy 
tavaszi  menetelés  előtt  állva, 
de  mindenképp  fontos  volt  a 
vigasság. 

Színes  ünneplőbe  bújt  a 
Batthyány  Tornacsarnok.  Bár 
hét  végén  általában  valami‑
lyen  sportesemény  résztvevői 
és  a  drukkerek  népesítik  be  a 
küzdőteret  és  a  lelátókat,  ezút‑
tal  vidám,  díszekkel  ékesített 

arcát  mutatta  a  terem.  Jó  volt 
belépni  a  kinti  zimankóból,  és 
láthatólag  senkit  nem  tántorí‑
tottak  el  a  súlyos  mínuszok, 
folyamatosan  érkeztek  a  ven‑
dégek.  A gondosan  megterített 
asztalok  mellett  folyamatosan 
tûntek  el  a  helyek,  benépese‑
dett  a  csarnok,  láthatóan  több 
százan  látogattak  el  az  ese‑
ményre.  Természetesen  köztük 
voltak a – milyen jó ezt kimon‑
dani  –  egyre  dinamikusabban 
növekvő  érdi  sportélet  kiváló‑
ságai.  Az  pedig  külön  öröm, 
hogy nemcsak a felnőtt verseny‑
zők,  hanem  az  utánpótláskorú 
sportolók  is  szép  létszámmal 
képviseltették magukat, köztük 
a  szép  sikereket  folyamatosan 

szállító  kézilabdázó  hölgyek 
és  az  NB  III  Duna  csoportját 
kiemelkedő  magabiztossággal 
vezető labdarúgók is. 

Mórás Zsolt főszervező szavai 
után  T. Mészáros Andrásnak, 
Érd polgármesterének megnyitó 
szavai következtek. Beszédében 
örömmel  hangsúlyozta,  milyen 
jelentős  növekedést  mutat  a 
sport a városban, mind az egyre 
nagyobb  háttérbázis  és  után‑
pótlás,  mind  az  eredményes‑
ség  szempontjából.  A három 
főszervező:  Rozgonyi János,  a 
Batthyány  Általános  Iskola  és 
Sportiskola  igazgatója,  Németh 

Helga, az Érdi Sport Kft. elnöke 
és  Tóth Judit,  az  Érdi  Torna 
Club  titkára  is  üdvözölte  az 
egybegyûlteket. 

–  A Szülők‑nevelők  báljá‑
nak  hagyományait  vegyítettük 
az  októberben  megtartott  Érdi 
Sportexpo  sikerével,  ahol  több 
száz  gyerek  próbált  ki,  majd 

kezdett  el  akár  versenyszerûen 
is  ûzni  a  sportágakat.  Így  jött 
létre  a  Batthyány  Sportbál,  és 
remélhetőleg,  mind  a  sportág‑
választó, mind pedig a mulatság 
is  az  eddigieken  felül  további 
népszerûségre tesz szert – fogal‑
mazott  Tóth  Judit,  aki  külön 
köszöntötte  Érd  díszpolgárát,  a 
Sportegyesületek  Pest  Megyei 
Szövetsége és az Érdi Spartacus 
elnökét, Tar Mihályt. 

A felkonferáló  szavak  után 
jöhetett  egy  nagyon  látványos 
bemutató,  ahol  a  Batthyány 
Általános  Iskola  7.  d  osztályos 
tanulói járták el a palotást, majd 
az Érdi Torna Club  tornászai és 
táncosai  lélegzetelállító  mutat‑
ványokkal,  különböző  formá‑
ciókban  ejtették  ámulatba  a 
nézőket. A programot egy olyan 
mûsorszám  zárta,  ami  laikus 
ember számára csakúgy, mint az 
addig látottak szinte elképzelhe‑
tetlennek hatott – az Ares Hockey 
Club  tehetsége  egyetlen  floor‑
ball‑ütővel és ‑labdával mutatott 
be látványos trükköket. 

A hivatalos rész után kezdőd‑
hetett  az  igazi  lazítás,  hiszen 
addig  is  igen  kellemes,  íny‑
csiklandozó  illatok  lengték  be 
finoman  a  tornacsarnokot,  de 
ezután már meg is lehetett kós‑
tolni  a  fogásokat,  amelyekről 
a  Festal  Étterem  gondoskodott. 
Bár voltak, akik még az étkezés 
előtt  is  mozogtak  egy  kicsit, 
de az  igazi  tánc csak a vacsora 
után kezdődött. A talpalávalót a 
Cocktail Party együttes szolgál‑
tatta, és az idő múlásával egyre 
többen  vetették  bele  magukat 
az éjszakába nyúló mulatságba. 

Ez az este azonban teljes mér‑
tékben  a  lazításról  szólt,  ami 
kijárt  az  érdi  egyéni  és  csapat‑

sportolóknak  is.  Remélhetőleg 
a  jó  hangulatú  rendezvény  is 
munícióval  szolgál  a  pályán  a 
sportolóknak  a  további  sikerek 
eléréséhez,  és  az  évek  során 
egyre növekedő létszám mellett 
rendezhetik meg az Érdi Sport‑
expo „testvéreként” a Batthyány 
Sportbált is.  (szarka)

Néhány óra lazítás a tornacsarnokban

Együtt báloztak  
az érdi sportolók

A Batthyány Sportbál a korábbi szülők-nevelők báljából nőtte ki magát. A Sport Expo adta 
az ötletet, mert a sportiskola adott helyet annak a rendezvénynek is, így a bált is széle-
sebb körben, a városi egyesületek között is meghirdették a szervezők. A bálozók létszáma 
410 fő volt. A műsort az ÉTC tornászai és Geri Flórián floorball zsonglőr szolgáltatták. A 
kivetítőn 500 kép ment folyamatosan, amelyek a Sport Expón készültek, így az ott részt 
vevő egyesületek saját magukat is láthatták az este folyamán, érzékeltetve ezáltal is a 
rendezvény sportos jellegét… 

A küzdõtér és a lánycsapat ugyanaz, a ruházatról azonban ez nem mondható el

Mozgásban ezúttal sem volt hiány...

...és a hangulatra sem lehetett panasz

A BVSC  birkózócsarnokában 
rendezték az év idei első felnőtt 
kötöttfogású ranglistaversenyét, 
a  Ganz  Kupát,  amellyel  párhu‑
zamosan sor került a női szakág 
felnőtt válogató versenyére is. 

Nőknél  48  kg‑ban  kadet 
Európa‑bajnokunk,  Dénes 
Mercédesz révén,  férfiaknál  84 
kg‑ban  Antunovits Laci  által 
voltunk érdekeltek. A versenyek 
tétje nem volt kisebb, mint hogy 
kik  indulhassanak  a  harcba  az 
olimpiai kvótáért a kvalifikációs 
versenyeken.

A telt házas versenyen a szép‑
számú  érdeklődő  remek  csatá‑
kat  láthatott.  Dénes  Mercédesz 
esélyesként  érkezett  a  verseny‑
re  –  már  két  évvel  ezelőtt  is 
korengedménnyel  indulva 
magyar  bajnoki  címet  szerzett 
a  felnőttek  között  –,  és  ennek 
megfelelő  volt  a  szereplése  is. 
A döntőben az FTC‑Gyál birkó‑
zója, Nagy Brigitta  ellen  Merci 
könnyedén,  technikai  tussal 
nyert mindkét menetben, ezzel 
– junior kora ellenére – megnyílt 
a lehetősége arra, hogy az ápri‑
lisban  Szófiában  és  májusban 
Helsinkiben  megrendezendő 
olimpiai  kvalifikációs  verse‑
nyeken  részt  vegyen,  és  harc‑
ba  szálljon  a  londoni  kvótáért. 
Előtte  még  lesz  izgulnivalónk 
Merciért,  hiszen  rövidesen  jön 
a wolfurti nagy női nemzetközi 
verseny és azt követően a felnőtt 
belgrádi Európa‑bajnokság.

Antunovits  Lacinak  84  kg‑
ban  már  nehezebb  a  helyzete, 
ugyanis náluk még nem dőlt el 
semmi. Laci az FTC Európa‑ baj‑
nokával, Bácsi Péterrel  kezdett, 
aki erre a versenyre lehetőséget 
kapott  a  74  kg‑ra  való  fogyasz‑

tás  mellőzésére.  A 0‑0‑ás  első 
menet  után  Laci  ment  alulra, 
amelyet  Bácsi  ki  is  használt. 
A második menetben Bácsi Peti 
egy  klasszis  mozdulattal  hátra‑
esést  indított,  amelyre  meg  is 
kapta az egy pontot. A hátralévő 
időben  aztán  hiába  igyekezett 
Laci akciózni, nem sikerült pon‑
tot  szereznie.  A későbbiekben 
magabiztosan birkózva a dobo‑
góra  állt,  és  a  bronzéremért  a 
szigetvári Módost győzte le pon‑
tozással.

Ezzel még nem dőlt el semmi: 
potenciális ellenfeleivel elkerül‑
ték egymást, a másik ágon volt a 
ceglédi Lőrincz Viktor és Dajka 
Zsolt,  a  visszatérő  Berzicza 
Tamás, és ne feledkezzünk meg 
az olimpiai  ezüstérmes  lábado‑
zó Fodor Zoliról sem. 

A februári  szombathelyi 
Golden  Grand  Prix  után  már 
okosabbak leszünk.

  Tar Mihály

Köszönet az egy százalékért.

Az Érdi Birkózókért Alapítvány (adószám: 
18680494-1-13) kuratóriuma köszöne-
tet mond mindazoknak, akik a 2010. évi 
adójuk egy százalékával, amely 180 123 
forint, támogatták alapítványunkat. Az 
összeget az érdi birkózószakosztály fel-
készítéséhez, működéséhez használtuk 
fel. Kérjük, hogy a 2011. évi adójuk 1%-
os felajánlásával továbbra is támogassák 
az érdi birkózást. Birkózóink eredménye-
ikkel és szorgalmas munkájukkal köszö-
nik meg támogatásukat. A rendelkező 
nyilatkozat letölthető a www.erdispar-
tacus.hu honlapról.

Tar Mihály kuratóriumi elnök

Folytatás Szófiában és Szombathelyen

Harc a londoni kvótáért

Úszásoktatás       Tisztelt Szülők!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Érd, Szent László tér 1. szám alatt megnyílt tanuszo-
dában úszásoktatás indult gyerekek részére.

Várjuk szeretettel óvodás és általános iskolás gyerekek jelentkezését délutáni foglalko-
zásainkra, hogy helyben megismerhessék a víz és az úszás élményét.

Célunk, hogy kedvező áron, magasan képzett szakoktatóink segítségével, személyre 
szabott kezdő és haladó csoportos rendszerben, szakszerűen és biztonságosan tanulhassák 
meg gyermekeink a különböző úszásformákat az egyik legegészségesebb sportágban.

A szolgáltatás alkalmankénti ára 1000 Ft/fő, mely tartalmazza a csoportos foglalkozás 
árát, valamint az uszodabelépőt is.

Reméljük, hogy szervezésünkben sok új úszóreménységgel fog Érd városa is gazda-
godni, és sokan érzik majd magukénak gyermekeink közül ez a helyben rendelkezésre 
álló egészséges mozgásformát.

Szeretettel várunk mindenkit a városi tanuszodában az úszás oktatásától a legmaga-
sabb szintű versenyzőképzésig!

Munkatársunk, Fülöp Henriett várja jelentkezését vagy érdeklődését a 36-20/2215-
502 telefonszámon.

Südi Gábor szõnyegedzõ, Dénes Mercédesz és Tar Mihály vezetõedzõ


