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A szurkoló hangja
(A szurkolót sosem szakmai szempontok, hanem az érzelmei vezérlik)
januári hidegben fehérbe burkolódzott a természet, az ember fázósan húzza össze magát, a kézilabda életben azonban nincs megállás. A férfiak a
spanyolországi világbajnokságon szenzációs játékkal verték a lengyeleket, s
így a legjobb nyolc közé jutottak. Itt a dánok vártak ránk, nagy küzdelemben
kettõvel kikaptunk, emelt fõvel búcsúzva a világbajnokságtól. S itt meg kell
állnunk egy szóra: mindenki tudta, ha sportszerûtlenül elveszítjük az Algéria
elleni mérkõzést, akkor a könnyebbik ágon elkerüljük a dánokat, s a lengyelek legyõzése után az orosz, vagy a szlovén válogatott következhet. Aki kicsit
jártas a kézilabdában, tudja, hogy a könnyebb ágról lényegesen nagyobb esélyünk lett volna a négy közé kerülésre. Persze jól van ez így, mert nem csak a
fair play szelleme, hanem a becsület is azt kívánta, hogy legyünk tisztességesek. (Az elmúlt világesemények tapasztalata alapján azért zárójelben megjegyzem, nem vagyok benne biztos, hogy ezt minden ország válogatottja így
tette volna.) Végül is a világbajnokságot az otthon játszó Spanyolország nyerte, Dánia és Horvátország elõtt.
A lányoknál megkezdõdött a tavaszi szezon, amelynek alapszakaszi mérkõzései valójában az igazi tavasz beköszöntére be is fejezõdnek. Aztán áprilisban jöhet a rájátszás. A szakmai stáb, a játékosok az elsõ négybe kerülést
tûzték ki célul, ezen belül is a bronzérem megszerzését. Ehhez nem kell más,
csak egy jól felkészített, és jól játszó csapat. Az elsõ négy tavaszi forduló lezajlott. A papírforma szerint várt három gyõzelem ugyan elmaradt, kettõt, a
Debrecen és a Kiskunhalas ellenit megnyerte az ÉTV ÉRDI VSE, Dunaújvárosban pedig már egy megnyert mérkõzést mentettek a lányok a végén döntetlenre. Gyõrben érvényesült a papírforma, vereség lett a vége, mint ahogy a
Magyar Kupában történt gyõri vendégjátéknak is. A kupából kiestünk, a bajnokságban az elsõ négy fordulóban szereztünk öt pontot, amivel ismét a negyedikek vagyunk a bajnoki táblázaton. Jelenleg a felsõházi rájátszási pozíciót foglaljuk el, egy ponttal ellépve a szezon elején még csak véletlenül sem
konkurensnek számító jelenleg ötödik helyezett Kiskunhalas elõl.
A legjobb négybe kerülés ettõl a csapattól elvárható, sõt a bronzérem is. A
kézilabda világ úgy tekint az Érdre, mint a „béke szigetére”, ahol nincs „balhé”, ahol a játékosoknak csak a játékkal kell foglakozniuk, köszönhetõen a kiegyensúlyozott szakmai és anyagi háttérnek. Egy csapat életében ezek a legfontosabb dolgok, hisz ezek jelentik a jó szereplés alapjait. Az érdi kézilabda
mögött harminc-negyven jelentõs szponzor áll, akiknek reklámtáblái, molinói
a Batthyány Csarnokban, de a csapat honlapján is megtekinthetõk. Ezt fontosnak tartom megemlíteni, hisz ebben a mai nehéz gazdasági helyzetben mindenféle szóbeszéd jár az emberek között, amely az érdi sportéletet, ezen belül
a kézilabdát sem kímélik. Persze õk nem szurkolók, õk az ellenszurkolók, akik
nem gondolnak bele a sport közösségépítõ, az ifjúság nevelésében betöltött
fontos szerepébe.
A csapat pedig – reméljük – menetel tovább, most már Tóth Timi nélkül.
Láttuk õt a Kiskunhalas elleni mérkõzésen a lelátón civilben, s azt, hogy ott
van, nem nagyon tudtuk hová tenni. Tóth Timi egy makacs térdsérülés után
„akasztotta szögre” végleg a kézilabda szerelését, s ezzel az elmúlt tizenöt év
egyik legnagyobb nemzetközi klasszisa mondott búcsút az aktív játéknak.
Százötvenöt válogatottbeli szereplés, olimpiai ötödik helyezés, világbajnoki
ezüst- és Európa bajnoki bronzérem, magyar és osztrák bajnoki címek, és a
bajnokok ligája gólkirálynõje eredménylista áll a neve mellett.
Élsportra már nem jó a lábam, de a játszótéren a gyerekeim után még szeretnék szaladni – nyilatkozta több helyen visszavonulásával kapcsolatban.
Õszintén kívánjuk, hogy legyen így Timi. Köszönjük az elmúlt tizenöt évet,
különösen az utolsó kettõt itt Érden, és reméljük megtalálod a helyed a csapat
mellett.
PATÓ LAJOS
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fiatalok Lendületben Program keretében három ország hat különbözõ szervezetét képviselõ középiskolás, és egyetemista korú fiatalok vesz
részt. Az emberjogi konferencia négy
egymást követõ helyszíne, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és végül Belgium az Európa Parlament.
2013. januárjában az utolsó helyszínre, Brüsszelbe készült az Ága-Boga
NÉE és a Flottilla Ifjúsági csapata.
Billiárdozás, csocsózás, tekézés és
teázgatás után elindultunk az emberjogi konferenciáink utolsó színhelyére; Brüsszelbe az Európai Unió másodlagos székhelyének városába.
Már a busz utat is nagyon élveztük, hiszen nem egyedül utaztunk, hanem a szlovák csapattal, így az utunk
még izgalmasabban telt. Ezeknek a
hosszú buszozásoknak köszönhetõen
néhányunk már kellemesen el tud beszélgetni szlovákul, illetve a csapat
másik része magyarul.
Hogy ne legyen olyan fárasztó a
21 órás üldögélés odafele megálltunk
Bécsben, ahol különbözõ feladatok
megoldása után el tudtunk jutni egykét nevezetes helyre, mint például:
Schönbrunn, Stephansdom illetve a
Ringstraße. Miután kifotózgattunk
magunkat, kisebb megszakításokkal
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eljutottunk szálláshelyünkre; Fensdorfba, ahol már nagyon vártak minket és végre találkozhattunk és bulizhattunk a lengyel csapattal is. Ez a
kisfalucska hosszú túrázások helyszíne lett, hiszen egy gyönyörû erdõ mellett szálltunk meg.
A második napon elutaztunk
Brüsszelbe, ahol egy elõadást hallgattunk magyarul, illetve angolul az ott,
Magyarországot képviselõ Láng Pétertõl az Európai Parlament mûködésérõl. Ezenkívül megtudhattuk, hogy
hogyan folynak a tolmácsolások, illetve még, hogy miért 33Ft az SMS küldése az uniós tagállamokon belül,
hogy ki mikor csatlakozott illetve fog
vagy nem fog, és, hogy miért nem fog
része lenni az Európai Uniónak.
Ezután körbejártuk Brüsszelt, ahol
mindenki kedvére kóstolhatott csokikat, gofrikat és annyi pisilõ kisfiút láttunk, mint még soha. Mielõtt visszamentünk volna a szállásunkra, megnéztük Brüsszel egyik legnagyobb nevezetességét az Atomiumot, amelyet
eredetileg az 1958-as világkiállításra
készítettek, amit kívülrõl kivilágítva
is láthattunk illetve belülrõl beláthattuk szinte az egész várost.
A negyedik nap állomása Köln
volt, amelyrõl biztosan kijelenthetem,

hogy mindenkiben mély nyomott hagyott. Dóm meglátogatása elõtt találkoztunk PSY-jal, aki mostanra az
egyik legismertebb énekes illetve rapper a világon. Majd a dómot néztük
meg, ami vallásosak és nem vallásosak tetszését egyaránt elnyerte, a csodálatos templom, orgonazenével. A
városnézés központja egy sétálóutca
volt, ahol mindenki kedvére, azaz
pénzéhez mérten vásárolhatott. Az
édesszájúak kedvéért bementünk a helyi csoki múzeumba is, és megnézhettük, hogy hogyan készül ott a csokoládé és láthattunk sokféle különlegességet, mint például: csokisör, -laptop, focilabda és még sorolhatnám.
Utolsó napunknak a nagyrészét,
akárcsak az elsõét az utazás tette ki,
de azért beugrottunk a Gmundeni tavakhoz és Salzburgba, hogy láthassuk
Mozart szülõ-, és lakóházát a hohensalzburg-i vár mellett.
Végül Érden elérkeztünk konferenciáink legszomorúbb részéhez, a
búcsúzáshoz, amit legszívesebben
mindenki kihagyott volna, de azóta is
szinte mindennap beszélünk a szlovák
és lengyel barátainkkal, akikkel reméljük, nemsokára újratalálkozhatunk,
hasonló élményekkel gazdagodva.
ISÉPY RÉKA

Negyvenezer a büntetés, ha nincs
a kutyában mikrochip
2013. január elsejétõl büntethetõk a
kutyatulajdonosok, ha kedvencükben
nincsen chip. Az azonosító behelyezéséért az állatorvosok 3500 forintot
kérhetnek. A chip nélkül rendelõbe
vitt kutyákat az állatorvosok nem láthatják el a chip beültetéséig, illetve az
orvosoknak az önkormányzat és az
Állat Egészségügyi Hatóság felé jelenteniük kell a chipezetlen kutyák tulajdonosait.

Kisebb településeken vagy a szegényebb területeken a kötelezõ féregtelenítés, a veszettség oltás is rendszerint elmarad, pedig a védelem nélküli állatokon keresztül az emberek
egészsége is veszélybe kerülhet. A
chipes azonosítás egy elkeveredett állat
esetében életmentõ, hiszen az azonosítás révén az állat tartója könnyebben
vissza tudja kapni elveszett állatát.
Sok esetben nem az örökbefogadó,

hanem a származási hely van a kutyachip kódszámához az adatbázisban
társítva, így az adatok pontatlanok lehetnek. A bechipezett állatokhoz kapcsolódó adatokat a www.petvetdata.hu rendszer tartja nyilván. Fontos,
hogy mindig aktuális adatok szerepeljenek az állat chip-azonosító számához társítva, hiszen így lehet a rendszer jól használható és sok kellemetlenség elkerülhetõ ezáltal.
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