Negatív mérleg
az érdi sporthétvégén A

Tóth Tímea sem tudott lendíteni a gödörbe szaladt szekéren Siófokon

A két 14-es csataját itt is a vendég játékos nyerte
Kézilabdás lányaink mellett a
kosaras fiaink is vereséget
szenvedtek

A

Valaczkay Gyõzõ által irányított
kosárlabdacsapat nagyszerûen
kezdte története elsõ NBI/B-s mérkõzését, rögtön állva hagyta a vendég Újbudát, akik tavaly a középmezõnyben tudtak végezni a bajnokságban. Az elsõ negyedet követõen magabiztos 8 pontos elõny volt az érdi
csapat birtokában, ami biztató jelét
adta a folytatásnak (24-16). Nem így
lett azonban. Magára talált az ellenfél, és hamar szorossá tette a mérkõzést. Amíg hazai oldalon csak 14
pont született, addig a vendégek több
remeklõ játékosának köszönhetõen
38-35-re feljöttek, így ezzel a szoros
eredménnyel vonulhattak a nagyszünetre a gárdák.
A második, de fõleg a negyedik
negyed újbudai örömjátékot hozott.
Az érdi csapat elfáradt, és a cserepadja is rövidebbnek bizonyult ellenfelénél, ami elõbb behozta lemaradását (51-52), majd szépen lassan
el is húzott ellenfelétõl. A végeredmény így biztosnak tûnõ 63-82 lett a
fõvárosi gárdának. A felnõtt találkozó elõtt játszott az U20-as csapat is,
ami megsemmisítõ vereséget kapott
a korosztályos újbudaiaktól.
A folytatásban sem sikerült véghezvinni az elsõ gyõzelmet, elõbb
idegenben szenvedett vereséget a
gárda. TF-Budapest – Treff 07 SE
88-64, majd 8-án, szombaton hazai
környezetben bizonyult jobbnak a
Bp. Honvéd. Treff 07 SE – Bp. Hon-

véd 66-72. A Treff következõ ellenfele hazai pályán a Veszprémi ESC
lesz október 15-én, szombaton 18
órakor. Ne feledjük, a felnõtt mérkõzés elõtt, 16 órakor az U20-as csapat
játszik!
A nõi kézilabda bajnokság 5.
fordulójában ahhoz a Siófokhoz látogatott a csapat, akikkel mindig is
szoros, erõs mérkõzéseket játszott az
Érd. Most sem volt máshogy, a nyáron jócskán megerõsödött Siófokról
tudni lehetett, hogy hasonlóak a céljaik, mint nekünk, ezért biztos, hogy
nem fogják könnyen adni a bõrüket.
Az elsõ félidõben tapasztalható
masszív, agresszív játék eredménynyel párosulva meghozta a várva
várt 15-13-as érdi vezetést, lehetett
reménykedni, hogy ezt most behúzzák a lányok, és lehetett rettegni is,
hogy most el ne rontsák.
Az utóbbi történt… a második játékrész közepétõl kipukkadt a lufi, és
vele együtt szálltak el a gyõzelmi
esélyek is. Bogdanovic, és Mörtel
irányításával szépen lassan felõröltek minket, a magabiztos vezetés tudatában játszva már sanszot sem adtak az egyenlítésre.
Siófok KC – Galerius Fürdõ –
ÉTV Érdi VSE 32-29
Öt forduló után egy gyõzelemmel, és négy vereséggel a 10. helyen
szerénykedik csapatunk, mindössze
2 ponttal. Nem árulok el nagy titkot,
hogy titokban mindenki jobb idénykezdetre számított. Javítani október
5-én szerdán 18 órai kezdettel a Debrecen ellen lehet majd.
TATÁR PÉTER

Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén elektronikus
formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai
megjelenést megelõzõ nap, jelezze az info@erdilap.hu-n,
és a következõ számtól elküldjük Önnek.
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Érd Körbe huszadszor!

z Európai Mobilitási hét idejére
esõ Érd kerülõ kerékpáros rendezvényt az elmúlt hétvégére „9/25
Invázió!” néven hirdették meg. Az
összes korosztályt, az egészen kicsiktõl az idõsekig, képviselõ bringások valóban ellepték a gyülekezõ
helyszínéül szolgáló Stop.Shop parkolóját, e szép szeptemberi vasárnapon. Az Érd Körbe évente kétszer a
lelkes szervezõk hívására nemcsak a
kerékpárosok, hanem a motorosok,
rendõrök, polgárõrök, a vízmû képviselõi és támogató cégek sora, és
jópár civil szervezet komoly összefogása révén jön létre.
A legkisebbeket a Green Pony
óvoda és a Szelídbicajosok, a Magyar Kerékpárosklub helyi szervezete, az Ága-Boga és az Öko-Pannon
foglalta le futóbiciklis és más hasznos tevékenységgel, rajzolással,
ügyességi játékokkal, gyerekeknek
való nyelvi gyakorlatokkal. A nagyobbak kipróbálhatták a bringó hintókat, a háromkerekû riksa taxit, a
különleges chopper kerékpárokat,
sõt a velocipédre is felszállhattak. A
Sólyom Team sátránál a vállalt
gyorsszerviz feladatok mellett az
Öveges iskolával összefogva kerékpárszerelésbõl tartottak versenyt a
vállalkozó szellemûeknek, akik közül a nyertesek szép díjakkal lettek
gazdagabbak. A Baj helységbõl érkezett teremkerékpárosok pedig
minden résztvevõ örömére mutatták
be különleges és emlékezetes produkciójukat. A hangosítást és az élõ
zenét a Mongroovs együttes szolgáltatta.
Amint az indulás ideje elérkezett,
polgármesterünk köszöntötte a résztvevõket, majd átvette a VMG diákjai
képviselõjétõl a tervezett kerékpártároló megvalósítását kérõk aláírásait.
A Bringacentrum képviselõje a Polgárõrség vezetõjének támogatásként
kerékpárokat adott át, amit remélhetõen a napi gyakorlatukban használnak majd.
Elsõként a legkisebbek 50m-es
körüket a forgalomtól lezárt körforgalomban tették meg, aztán azonnal
indult a jókedvû kerékpáros sokaság, ami minden bizonnyal Érden is
elérte már a kritikus tömeget. Az útvonal érinti Érd nevezetességeit, a
központból elõször Ófaluba, majd
viszszatérve Érd nyugati csücskét
érintve a 15km táv résztvevõi visszatérnek, a többiek, a 30km-t bevállalók továbbhaladnak fel a folyamatos emelkedõn az M7-en túlra. A
legészakibb pont közelében a napközis tábornál van frissítés, aztán a
keleti oldalon tér vissza a kerékpáros had a Kutyavári útnál elérve a
70-es utat, s végül azon zárva a kört.
Közben az 50km-es táv sportolói
együtt maradva kevesebb, mint két
óra alatt tették meg a távot, s érkeztek vissza jóval elõbb, mint a 30kmen vonulók. Beérkezéskor mindenkit zsírosdeszkával vártak az ÁgaBogások és friss vízzel az ÉTV dolgozói. A zsíros kenyerek folyamatosan készültek és mind elfogytak, hiszen a jó idõ sokunkat kicsalogatott
a szabadba, a tavaszi lelkesedés még

T. Mészáros András polgármester átveszi a VMG-sek petícióját

Kerékpáremelés

A Bringacentrum ajándéka a polgárõröknek
mindig tartott. Az útvonal mentén a
Felsõ úton a Lukin AMI Zeneiskola
fúvósai adtak térzenét, a Kutyavári
útnál az Ága-Boga Nagycsaládosok
Érdi Egyesülete oldotta meg a tagjai
számára az ebédet, néhány gondoskodó önkéntes segítségével ezzel segítve a családok részvételét a rendezvényen. S szokás szerint még a
szervezõknek is tettek félre a finom
gulyásból.
Az érdeklõdök figyelmébe ajánlom az Érd Körbe honlapját, pár percet érdemes rászánni és idõnként
visszatérni: www.erdkorbe.hu
Jó és fontos, hogy Érden évente
kétszer ilyen szép létszámmal mutatják meg magukat a kerékpárosok, s
terjed a jó híre. Öröm a találkozás a

visszatérõkkel, jó alkalom pár szó
váltására, s talán még nagyobb öröm
válaszolni az olykor bizonytalan elõször résztvevõk kérdéseire. A megjelentek egy kis része napi rendszerességgel közlekedik drótszamarán,
mutatva a példát, nem lehetetlen. A
szervezõk és a résztvevõk célja a kerékpározás mindennapok gyakorlatába illesztése minél többek számára
és ennek feltételeinek megteremtése.
Hiszen a kerékpározás jó a környezetnek, jó a pénztárcának és jó az
egészségnek, ráadásul élmény a javából!
SÜLE ZSOLT
Ága-Boga tagja,
Magyar Kerékpárosklub Érd és
Környéke területi szervezete titkára

