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Hetedik alkalommal rendez-
te meg Nyílt Városi Családi 
Sportnapját az Érdi Spartacus 
SC. A kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt izgalmas programokat 
tartogató rendezvényre nemcsak 
a birkózókat és családjukat várta 
az egyesület, hanem szívesen 
láttak minden érdeklődő gye-
reket, felnőttet. A programokat 
úgy állították össze, hogy ne 
csak az aktív sportolók, hanem 
szüleik, barátaik, testvéreik is 
mozoghassanak, versenyezhes-
senek: aki akart, az íjászatban, 
a fociban vagy a szumóban pró-
bálhatta ki magát, pingpong- és 

ultiversenyre nevezhetett, eset-
leg „zsírt égethetett” egy kis 
tornával. A legkisebbek sem 
unatkoztak: a családi nap hely-
színén, a Batthyány iskola kert-
jében mászásra csábítottak a 
fák, a hatalmas birkózószőnyeg 
pedig ideális terepe volt a nagy 
hancúrozásoknak, bukfence-
zéseknek. Sok olyan család is 
eljött, ahol a gyerek még nem 
birkózik, de érdeklődnek e 
sportág iránt – ez a rendezvény 
pedig remek alkalmat teremtett 
arra, hogy a szülők megismer-
kedhessenek az edzőkkel és az 
érdi birkózók nagy családjával.

A szervezők célja nemcsak a 
közös sportolás, mozgás volt, 
hanem az is, hogy egy önfeledt 
napot tölthessenek el együtt – és 
mi is kovácsolná össze jobban 
az embereket (a közös mozgá-
son, versenyzésen kívül), mint 
az együtt főzött és elfogyasztott 
ebéd, ami bizony nagyon jól-
esett gyereknek és felnőttnek 
egyaránt. 

Kétféle étel készült: babgulyás 
és bográcsgulyás – hogy melyik 
sikerült jobban, azt a négytagú 
zsûri döntötte el. Az örökmozgó 
gyerekeket persze nehéz volt 
az asztalhoz csábítani – volt, 

aki csak bekapott egy-egy süte-
ményt vagy palacsintát, aztán 
rohant is tovább. 

A családi sportnapra ellátoga-
tott T. Mészáros András polgár-
mester is, aki nemcsak a gulyás 
zsûrizésében vett részt, hanem 
az íjászatban is. Köszöntőjében 
reményét fejezte ki, hogy ezt az 
immár hagyományos sportna-
pot az elkövetkezendő években 
is megrendezi a Spartacus SC. 
A polgármester kiemelte azt is: 
az ilyen alkalmak hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az érdi emberek 
valóban közösségben éljenek. 

A rendezvénynek otthont adó 
Batthyány iskola igazgatója, 
Rozgonyi János arról beszélt: 
már több éve szervezik együtt a 
birkózókkal ezt a családi sport-
napot.

– Gratulálok a Spartacusnak, 
mert nagy létszámú közössé-
get tudnak egyben tartani, meg 
azért is, mert ez egy jó közös-
ség, harmadrészt pedig azért, 
mert még eredményesek is – 
hangsúlyozta Rozgonyi János. 

Az Érdi Spartacus SC csak-
nem negyvenesztendős, jelenleg 
mintegy százharminc sportolója 
van, igen sok birkózójuk ér el 
szép eredményeket, és a szülők 
is szívesen hozzák ide sportolni 
a gyerekeiket. Tar Mihály elnö-
köt arról kérdeztük: hány éves 
kortól érdemes elkezdeni ezt a 
sportágat, van-e alsó korhatár?

– Sajnos, a korhatár egyre 
lejjebb kerül. A mai világban 
ugyanis a gyerekeket hat-nyolc 
éves korban hozzá kell szok-
tatni a sportoláshoz, mert 
később, tízéves kor tájékán 
már nem tudja a szülő ilyen 
irányba terelni; a számítógép, 

Családi sportnap az érdi birkózókkal

Zsírégetés, gulyáslevessel
Ragyogó napsütés, ínycsiklandozó illatú gulyásleves, sok mozgás, kellemes beszél-
getés – kell-e ennél több egy kora nyári vasárnapon? Aki eljött az Érdi Spartacus SC 
Nyílt Városi Családi Sportnapjára, mindezt megkaphatta, ráadásul megismerkedhe-
tett a csaknem negyvenéves egyesülettel, azaz a birkózók nagy családjával is. 

a televízió elvonja az érdeklő-
dését – vélekedett Tar Mihály. – 
A szülőknek azt szoktam mon-
dani: ne azzal kezdjék, hogy 
világbajnoki babérokat várnak 
a gyereküktől. A lényeg, hogy a 
gyerek sportol, mozog és egy jó 

közösséghez tartozik. Ha még 
jól is szerepel, az a jutalom 
– tette hozzá az elnök. 

Szerencsére az érdi birkózók 
között nagyon sokan kiérdemlik 
a jó szerepléssel járó jutalmat.

 Ádám Katalin

Az íjászatot T. Mészáros András polgármester is kipróbálta
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Míg a gyerekek sportoltak, a felnõttek parázs ultipartikban vettek részt

A hatalmas birkózószõnyeget a legkisebbek is birtokba vehették – és nem 
csak rendeltetésszerû használatra
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