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haha

Tar Mihály úgy tartozik 
hozzá Érd sportéletéhez, 
mint – sportos hasonlat-
tal élve – a labdarúgó-
pályához a kapu. Nélküle, 
az õ kitartása és szor-
galma nélkül szegényebb 
lenne a város sportja.

Olyan ember, akivel pillanatok 
alatt lehet kontaktust terem-
teni, olyan, akinek érdemes 
meghallgatni a történeteit, s 
olyan, akit tényleg sokan meg 
is hallgatnak. Az érdi birkózók 
főleg, ami sok-sok siker funda-
mentumát jelentette az elmúlt 
évek során, s feltételezhetően 
jelenti az elkövetkező eszten-
dőkben is.

Nem véletlen ezek után, hogy 
Tar Mihályt Érd önkormányza-
ta a város díszpolgárává válasz-
totta. Ilyen esetekben szokták 
mondani: ha valaki, akkor ő 
valóban megérdemelte. 

Tar Mihály szigorú ember. 
Kiderül ez azokból a szavaiból, 
mondataiból, amelyekkel a mai 
fiatalokat illeti, hogy ne írjuk: 
ostorozza. Természetesen csak 
azokat, akik úgy értelmezik a 
szabadságot, a demokráciát, 
hogy mindent lehet, „hadd dúl-
jon a kupleráj.”

– Nagyon szeretem a gye-
rekeket, mindegyikük külön 

kis csoda, s alapvetően rajtuk 
múlik, mit hoznak ki abból, 
ami bennük rejlik. Ezért is 
tudok rettenetesen dühös 
lenni, amikor egy-egy valóban 
tehetséges, sokra hivatott srác 
már az elején eltolja az életét. 

El rossz irányba, el a sport, 
a birkózószőnyeg felől. Ezt 
rosszul viselem, a tudomásuk-
ra is hozom, mert saját maguk-
kal tolnak ki, nem velem, saját 
maguk lesznek szegényeb-
bek, nem én. Tudomásul kell 
venni, gyerekuralom van, 
ami önmagában tán még nem 
lenne baj. Az viszont már igen, 
hogy a talentumukat nem 
mindig használják jóra, nem 
élnek vele – mondja az 56. 
évében járó, joviális külsejű 
Tar Mihály. Ez a külső, a 190 
centi és a mintegy 150 kiló 
bizonnyal tiszteletet is paran-
csol az érdi birkózóteremben, 
mert ott rend van.

– Rend, mert csak azok jár-
nak hozzánk, akik valóban el 
akarnak érni valamit a sport-
ban. Azokra, akik csak bohóc-
kodni akarnak, azokra nincsen 
szükségünk, mert itt is, akár-
csak bármely más helyén az 
országnak, munka folyik. Az 
azt hátráltatókra nincsen szük-
ség – vallja Tar Mihály, s az ars 
poeticáját a tények, az ered-
mények, szeretett egyesületé-
nek az eredményei támasztják 
alá. Az is például, hogy a honi 
birkózószakosztályok pontver-
senyében a 120 közül az ötö-
dik helyezést szerezték meg, 
ami – gondoljunk csak bele 
– micsoda dicső tett. Nem egy, 
s nem is két olyan egyesületet 
is megelőztek, ahol jóval több 
a pénz, ahol sokkal gazdagab-
bak. (Mivel magyar sportról 
van szó, ne is használjuk a 

gazdag szót, írjuk inkább csak 
azt, hogy kevésbé szegények... 
– A szerk.)

Ez pedig már önmagában 
örömmel és büszkeséggel tölt-
heti el az érdi birkózókat.

Tar Mihály 35 esztendeje 
(gondoljunk csak bele: milyen 
régen is volt 1973...) tevékeny-
kedik az érdi birkózósportban, 
s pontosan maga sem tudja, 
hogy hány kissrácnak tanítot-
ta meg a szaltót a szőnyegen, 
hányat juttatott el a különböző 
korosztályok válogatott keretei-
be, hányszor, de hányszor fes-
tették újra az edzőterem falát, 
foltozták a szőnyeget, hányszor 
indultak neki a szokásos nyári 
túrának, a dunavecsei edzőtá-
borozásnak, s hányszor fogad-
hatta a gratulációkat a mester, 
aki aktív korában nem csak 
beszélt a sportágról, de művel-
te is. Utánpótlás országos baj-
noki címmel büszkélkedhet, s 
felnőtt bajnoki helyezéssel a 
100 kilósok között.

– Ma már arra vagyok büsz-
ke, hogy létrehoztam egy olyan 
közösséget, egy olyan szakosz-
tályt, amelyre már „fent”, az 
országos szövetségben is oda-
figyelnek és ma már, ahogy 
mondani szokták, több lábon 
állunk, mert a birkózókon túl 
a szumósok is egyre szebb és 
jobb eredményeket érnek el. 
Az érdi szőnyegen eltöltött 
éveimből huszonhetet egye-
dül csináltam végig. Segítők, 
munkatársak nélkül, csupán az 
utóbbi időszakban lettek segí-

tőim. Ma már van három edző 
is mellettem a klubban, egy 
pedig a sportiskolában, mert 
nincs mese, utánpótlás nélkül 
nem megy. Rájuk kell fektet-
ni a fő hangsúlyt, mert ha ők 
nincsenek, nem lesznek, nem 
lehetnek új olimpiai bajnoka-
ink sem ebben a szép sportág-
ban – mondja teljes átéléssel 
Tar Mihály, ami jelzi azt is, 
hogy őt bizony egy életre meg-
pörkölte a birkózószőnyeg, egy 
életre rabul ejtette az öltözők, 
az edzőterem izzadtságszaga, 
és innen őt hat lóval sem lehet-
ne elvonszolni. 

De miért, minek is tenne 
ilyet bárki. Jobbat, lelkesebbet, 
a birkózáshoz nála jobban értő 
„kegyetlen” vezetőedzőt úgy-
sem lelnének a helyébe...

Az egészsége meg engedje 
meg neki, hogy még sok-sok 
éven át fedezze fel a tehetsé-
ges gyerekeket, s adja át nekik 
a tudását, a szakértelmét. Rá 
valóban igen nagy szüksége 
van a magyar sportnak.

 Róth Ferenc

Tar Mihály harmincöt esztendeje szolgálja az érdi sportot

Egy ember, akit rabul 
ejtett a birkózószõnyeg

Tar Mihály

Budapest, 1953. 09. 18.
Nyugdíjba vonulása előtt a százha-
lombattai kőolajfinomító katasztrófa-
védelmi osztályának a vezetője volt.
Utánpótlás birkózó országos bajnok és 
felnőtt ob-helyezett.
1973 óta edzősködik Érden.
Nős, két gyermeke van, Gabriella és 
Mihály. Az unokája egyéves múlt

Az érdi szakosztály az egyik leg-
eredményesebb az országban

Három és fél évtized alatt Tar Mihály számtalan fiatalt indított el pályáján

Nem először írunk a Tigers 
Sportegyesületről, amelynek 
neve már ismerős Érden, hiszen 
szép eredményeket értek el tánc 
és sport akrobatika sportágak-
ban, sőt önkormányzati meg-
mozdulásokon is igyekeznek 
legjobb tudásuk szerint részt 
venni.

Kis létszámmal, de nagy 
lelkesedéssel alakultak 2001. 
szeptember elsején. Azóta sike-
resen működnek: ez alatt az idő 
alatt számos gyerek ismerkedett 
meg a mozgás örömével. Céljuk 
nemcsak a versenyzés, hanem 
a közösségre nevelés és a sza-
badidő hasznos eltöltése is. Két 
sportágban tartanak edzéseket, 
részt vesznek az ágazat ver-
senyein és azok lebonyolításá-
ban. Lelkesen vállalnak Érden 
és más településeken is bemu-
tatókat, színvonalas műsoruk-
kal. Így állandó vendégszerep-
lői a Campona, a Csillagvár és 
a Récsei bevásárlóközpontok 
színpadának, de jártak már a 
SOTE nagyszínpadán is, meg 
több vidéki településen. Ezek jó 
alkalmak arra, hogy a kis csapat 
igazi közösséggé kovácsolód-
jon és emellett az új tagok is 
beilleszkedjenek, önbizalmat és 
rutint szerezzenek a szereplés-
hez, versenyzéshez.

Természetesen sok szeretettel 
várnak mindenkit, aki szeret-

ne egy összetartó vidám csapat 
tagja lenni. 

A nyári vb óta volt egy nagyon 
jól sikerült táborozásuk, ősszel 
felkészülés, december 21-én 

pedig egy nagyon jól sikerült 
évzáró rendezvényük

Itt minden egyesületi tag saját 
ötlet alapján összeállított műsort 
adott elő tánc vagy akrobatika 
sportágban. Még azok a kezdők 
is nagyon szépen szerepeltek, 
akik csak szeptember óta jár-
nak az egyesület edzéseire – sőt 
meglepetésként néhány anyu-
ka és több edző is fellépett.  
A gyerekek a „bulit” egymás 
megajándékozásával kezdték, 
aztán a fellépések, néhány év 
közbeni sikerműsor, valamint 
azoknak a koreográfiáknak a 
bemutatója következett, ame-
lyek az év folyamán készültek.  
A bemutatót követően három 
gyerek köszöntése következett, 
mivel ők „karácsony táján” szü-
lettek, és általában nem tudnak 
jó születésnapi bulit szervezni 
– nos,  most ők lettek köszöntve.

Aztán pedig tánc, a finomsá-
gok elfogyasztása, és minden 
gyermek megajándékozása 
szerepelt műsoron. Mindenki 
kapott valami neki valót. A 
kezdők plüssfigurákat, a komo-
lyabb eredményt elérő sporto-
lók érmet vagy kupát kaptak.

A legközelebbi nagyobb 
esemény – a korcsolyázásokat 
leszámítva – a február 22-én 
Érden, a Batthyány iskolában, 
a Tigers SE közreműködésével 
szervezett Kelet-Magyarországi 

országos elődöntő táncversenye 
lesz.

Ez az első válogató verseny a 
május 10-én, Görögországban 
rendezendő világbajnokság-
ra. (Képünk a 2008. évi Kelet-
magyarországi elődöntőn 
készült.)

A Tigers Sportegyesület 
köszöni az 1%-ot felajánlók-
nak az összeget, a támogató  
közreműködést, és a gyerekek 
megajándékozására fordítja és 
fordította.

Versenyzés és közösségre nevelés

Talpraesett tigrisek

A Tigers SE továbbra is várja a jelentkező-
ket, sportakrobatika és tánc sportágban. 
Jelentkezni lehet: a 06-30/966-2204-es 
telefonszámon, vagy az edzéseken lehet. 
Edzéseket a Hunyadi és a Gárdonyi iskolában 
tartanak.

 Honlap:  http://tigersse.uw.hu
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