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Megalakult a Sportegyesületek Pest Megyei Szövetsége

Érdi elnök az érdekvédelmi

szervezet élén
A szerzô felvétele

Sporttörténelmi eseményként értékelte a hazai sportélet, hogy a múlt héten Érden, a Polgárok Házában
ünnepélyes keretek között tizenöt tagszervezet megalakította a Sportegyesületek Pest Megyei Szövetségét.

Tar Mihály: El kell érni, hogy a sport ismét megérdemelt helyére kerüljön
Az esemény kiemelkedõ állomása
a
Sportegyesületek
Országos Szövetsége új regionális szervezõdésének. Az alakuló közgyûlés felhatalmazta
Tar Mihályt, a megyei szövetség
elnökét, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Sportegyesületek
Budapesti
Szövetségének
képviselõivel a közép-magyarországi központi régió szervezetének megalakításáról.
Az elõzményekhez tartozik,
hogy a május végén tartott
közgyûlésen a Sportegyesületek
Budapesti Szövetsége szervezési alelnöknek az Érdi Spartacus

elnökét, Tar Mihályt választotta meg, és ezzel egy idõben
az alapszabály módosításával
megkezdõdött a közép-magyarországi regionális szövetség létrehozása.
T. Mészáros András, Érd
megyei jogú város polgármestere köszöntõbeszédében emlékeztetett a sportnak az emberek
életében betöltött fontosságára,
és kifejtette, hogy a sporttevékenységek támogatói között
kell legyenek a települések, a
megyék és az országos döntéshozók.
– Meg kell szerettetni a spor-
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tot minden korosztállyal, különösképpen a gyerekekkel – tette
hozzá a polgármester.
T. Mészáros András hangsúlyozta: a városvezetés elkötelezetten támogatja az érdi
sportéletet, és utalt arra, hogy
az utóbbi három évben új
sportlétesítményekkel bõvült
a település infrastruktúrája.
A polgármester reményét fejezte ki, hogy az új megyei sportszövetség megfelelõ módon
képviseli majd a sportolók és a
sportegyesületek érdekeit, és a
lobbizás sikeresen hozzájárulhat az anyagi feltételek megteremtéséhez is.
Tar Mihály újonnan megválasztott elnök arról beszélt,
hogy a jelenlegi helyzetben csak
vergõdnek a sportegyesületek,
és csak hatásos összefogással
lehet eredményeket elérni.
– El kell érni, hogy a sport
ismét megérdemelt helyére
kerüljön, és növekedjék társadalmi presztízse – jelentette ki
Tar Mihály.
Az új elnök véleménye szerint a sportegyesületek nem
jutnak hozzá a szükséges információkhoz, és kívánatos lenne
a pályázati rendszernek a felülvizsgálata is, mert sok pénz
elvész a sport számára, mivel
sok civil szervezettel közösen
kell pályázni a támogatási pénzekért.
A közgyûlés levezetõ elnöke

Köpf Károly, a Magyar Vízilabdaszövetség korábbi fõtitkára (az
Érdi Spartacus elnökségi tagja)
volt. A budapesti szervezetet
Molnár Imre elnök, Zsigmond
László általános alelnök és
Till István fõtitkár képviselte.
A Sportegyesületek Országos
Szövetségét Stevik Péter igazgató és Ujhidy Tibor, a regionális
szervezõdést gondozó elnökségi tag képviselte.
Szekeres István sportújságíró,
a Magyar Birkózó Szövetség
elnökségi tagja az Érdi Újság
munkatársának elmondta: az
a cél, hogy a területi szövetségekbe tömörülõ egyesületek
legyenek a SOSZ közvetlen
tagjai, de az általuk befizetett
tagdíjat az országos szövetség
visszautalja majd a regionális
szervezeteknek.
A Sportegyesületek
Pest
Megyei Szövetsége megválasztotta a tisztségviselõket.
Elnöknek Tar Mihályt, általános alelnöknek Harmath Ákost,
területi alelnököknek pedig
Lõrinczy Lászlót, Pecze Dánielt
és Csókás Tamást választották
meg.
Elnökségi tagok: Vatai László,
Molnár László, Vitális Szabolcs,
Habos Gábor. A felügyelõbizott
ság elnökének Hall Zsófiát,
tagoknak pedig Cselovszky
Lajost és Joszkin Jánost választották meg.

– szeredai –
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Õszi Frutti-éremesõ
Nagy sikerrel kezdte a 2009/2010‑es versenyévadot a Frutti
TSE. 2009. november 7–8-án Százhalombattán, a Barátság
Mûvelõdési Központban került sor a Magyar Látványtánc
Szövetség õszi kupafordulójára. A nemzetközi versenyfordulón
a Frutti több kategóriában is gyõzni tudott. Gyermek hip-hop
szólóban Molnár Viktória 2. lett, gyermek hip-hop trióban pedig
elsõ helyet szerzett Akucs Klarissza, Molnár Viktória és Tóth
Dzsenifer. Arany fokozatot ért el gyermek hip-hop csoportban
Akucs Klarissza, Akucs Klaudia, Egresi Bianka, Félegyházi
Andrea, Molnár Viktória, Tóth Dzsenifer és Varga Bernadett.
Gyermek show trióban 2. lett Akucs Klarissza, Molnár Viktória
és Tóth Dzsenifer, gyermek diszkócsoportban pedig elsõ helyet
ért el Akucs Klarissza, Egresi Bianka, Fejõs Adrienn, Félegyházi
Andrea, Irmovácki Zita, Molnár Viktória és Tóth Dzsenifer.
A gyermek diszkócsoport 2. helyezettje lett Akucs Klaudia,
Fehér Vanessza, Hudák Bettina, László Nikolett és Varga
Bernadett, a gyermek diszkóformáció pedig elsõ lett. Ugyancsak
elsõ helyet szerzett a junior show-csoport: Iljev Andrea, Kuhár
Alexandra, Mákszem Emõke, Nagy Daniella és Wenczl Flóra,
és elsõ lett a junior diszkócsoport is: Iljev Andrea, Kuhár
Alexandra, Mákszem Emõke, Mózes Fanni, Nagy Daniella és
Wenczl Flóra. A junior
hip-hop-csoport
– Iljev Andrea, Kuhár
Alexandra, Mákszem
Emõke, Mózes Fanni,
Nagy Daniella és
Wenczl Flóra – harmadik lett. Junior
hip-hop duóban elsõ
helyet és különdíjat
kapott Iljev Andrea
és Mákszem Emõke, a
junior open formáció
pedig második lett.

Csengettyûs Táncok
A Frutti egyesület 2009. december 13-án nagyszabású karácsonyi táncos gálamûsort szervez, amelyre szeretettel várnak
minden táncot, szép mozgást kedvelõ érdeklõdõt, minden korosztályból. A mûsorban különféle táncstílusokban mutatkoznak
be az egyesületek.
Díszvendég maga a Télapó lesz, aki természetesen nem érkezik üres kézzel.
Minden fellépõ és nézõ gyermek ajándékot kap!
A mûsor 17 órakor kezdõdik. Várunk mindenkit! Gyertek el!
Felnõttbelépõ: 500 Ft. Gyermekbelépõ: 300 Ft. Belépõjegyek
a helyszínen vásárolhatók közönségdíj-szavazólappal együtt.
(A közönség kiválaszthatja a kedvenc koreográfiáját.)

