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Immáron nyolcadik esztendeje 
létezik szervezett keretek közötti 
úszás Érden. 

Ma már olyan terveket szőnek, amelyek-
kel a híres elődök nyomdokaiba léphet-
nek. A gondot az jelenti, hogy lassacskán 
szűk lesz a medence az Egerszegi- és 
Darnyi- utódoknak. Erről is beszélgettünk 
Plagányi Zsolttal, az Első Érdi Úszóegylet 
vezetőedzőjével.

A hőskort az ezredforduló jelentette, 
amikor a városban élő Egerszegi család 
házának az alagsorában, annak is az úszó-
medencéjében a gyerekek megtették az 
első hosszakat. Az ötszörös olimpiai baj-
noknő, Egerszegi Krisztina és a testvére, 
Klára volt az, aki úgy döntött, hogy meg-
próbálja. Mazsola úszótanoda néven ala-
pították meg a műhelyt, amelyre – köszön-
hetően a világhíres alapítónak is – sok 
gyermek volt kíváncsi.

– Annak az évnek, 2001-nek az őszétől 
kezdtem dolgozni itt, s ma is jó szívvel, 
szép emlékekkel gondolok azokra az idők-
re – mondja a vezetőedző, Plagányi Zsolt, 
akinek az életét valóban az uszoda, a 
medence határozta és határozza meg, előt-
te ugyanis a Bp. Spartacusban dolgozott, 
ott foglalkozott az úszókkal 

– Ahogy telt az idő, úgy lett egyre több 
gyerek, s lassacskán kezdtük kinőni a kis 
uszodát.

A Mazsola tanoda létrejötte után két 
esztendővel megalakították az Első 
Érdi Úszóegyletet, ma is ezen a 
néven működik az érdi után-
pótlásbázis „versenyistálló-
ja”. Közben, az egyre több 
gyermek miatt, váltani kel-
lett. Ez azt jelentette, hogy 
Százhalombattára hordták 
és hordják nap mint nap a 
gyerekeket. Az ottani uszoda 
összkomfortos – a bökkenő 
csupán az, hogy nem filléres 
dolog használni.

– Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, 
hiszen egy pálya, egy hossz bérlése órán-
ként 2700 forintba kerül, s hetente ötször 
vesszük igénybe. Ehhez járul még az uszo-
dai belépő. A lényeg, hogy egy-egy hónap 
végére jelentős kiadással kell számolni, 
miközben a battai sportolók, a kajako-
sok és a vízipólósok is ingyen róhatják a 
hosszakat. Nem panaszképpen mondom, 
megérthető, hogy őket támogatják, hiszen 

hazai pályán vannak – véli a szakember, 
aki az olimpiai bajnok Kovács Ágnesnek 
és Peking háromszoros ezüstérmesének, 
Cseh Lászlónak is a nevelőedzője volt. 

– Jó lenne nekünk is végleges otthonra 
lelni, úgy edzeni, úgy készülni a verse-
nyekre, hogy tényleg a sajátunkban érez-
hessük magunkat.

Az igazolt versenyzőik létszámát, meg 
az eredményeiket hallva, jogosnak nevez-
hető az igény, hogy szűkebb pátriájuk 
fogadja be őket, s a városban edzhessenek. 
Otthon. Az egylet első sikerével Tekauer 

Márk dicsekedhet, aki a kilencévesek 
között, a kisdelfin kategóriában 

lett bajnok 400 gyorson, majd 
tavaly 100 háton és gyorson 
is ezüstérmet szerzett kor-
osztálya bajnokságán. Rajta 
kívül az 1998-as születésű 
Kovács Benedek (ő is kis-
delfin) és a 2000-es Mihók 
Kristóf (ő a kisbéka kategó-
ria „sztárja”) kívánkozik a 
legeredményesebb úszópa-

lánták közé.
A TF-et végzett, majd ezt köve-

tően a Bp. Spartacusban tizenkét 
éven át dolgozó szakember megemlít még 
egy nevet. Tóth Lilliét, aki még csak 14 
éves, serdülő korosztályú, ám már a felnőt-
tek mezőnyében is megmutatta, számolni 
kell vele. A nagyok országos bajnokságán 
a huszadik legjobb idővel csapott célba az 
50 méteres hátúszásban.

Neki, akárcsak a többi békának és del-
finnek szüksége lenne saját vízre. A remé-

nyeiket, a kitartásukat és a hitüket a szép 
eredmények mellett az táplálja, hogy az 
ígéretek szerint ajándékot kapnak (ők is, 
és a sportolni, úszni vágyó helyi lakosok 
is), ha beköltözhetnek a 33 méteres, tízpá-
lyás uszodába.

– Meggyőződésem, hogy kincsesbányára 
lelnénk itt, ha valóban fel tudnánk mérni, 
milyen Érd és a környék utánpótlása. A 
város fiatal, sok a fővárosból kiköltözött. 
Mód nyílna arra, hogy felkaroljuk, s ápol-
juk a tehetségeket. Lehet, hogy remény-
beli olimpiai bajnokok mellett megyünk 
el nap mint nap... Olyanok mellett, akik-
nek „csak” egy uszodára lenne szüksé-
gük ahhoz, hogy megmutathassák, mit 
tudnak.

Nem mondja a vezetőedző, de szin-
te automatikusan felvetődik az ember-
ben, hogy a város tán leghíresebb – de a 
sportban feltétlenül a legeredményesebb 
– lakosa is részt vállal-e abban, hogy saját 
uszodában edzhessenek a helyiek.

– Krisztina a mai napig is kötődik a 
sportághoz, s ha szükség lenne rá, kiállna 
az úszóegylet tehetséges gyermekei mellé 
– mondja Plagányi Zsolt, aki nyolcadik éve 
irányítja a szakmai munkát, s olyannyira 
komolyan veszi és vette, hogy amikor a 
Mazsolában kezdett dolgozni, feladta a 
pesti létét, s kiköltözött Érdre. 

– Kicsit hosszadalmas és fárasztó már ez 
a szélmalomharc: nagyon bízom benne, 
hogy az idei esztendő meghozza azt a 
változást, ami lendületet adhat az úszó-
egyletnek, s hitet a gyerekeknek, s az 
edzőknek. Róth Ferenc

Mentsük meg a delfineket, szeressük a békákat!

Az érdi úszók hitét és kitartását 
az új uszoda erõsíthetné meg

Együtt az úszók nagy családja

A tavalyi, minden várako-
zást felülmúló érdeklődésre 
tekintettel a tárnoki Tollszár 
Asztalitenisz Egyesület már 
szinte kötelességének tartja, 
hogy idén is megszervezze a 
nem csak a községen, de a kis-
térség határain is messze túlmu-
tató, immár II. Tollszár-kupát. 
Az idei versenyt március elejére 
tervezik, és minden érdeklődőt, 
amatőröket és „profi” verseny-
zőket egyaránt várnak.

A tárnoki egyesület tavaly 
óriási sikerrel szervezte meg az 
első pingpongversenyt, amely a 
kiíró szándékai szerint, térségi 
sporteseményként indult, de a 
távolabbi megyékből érkező, 
összesen csaknem 120 verseny-
zővel lebonyolított asztalitenisz-
kupaverseny hirtelen orszá-
gossá nőtte ki magát, hiszen 
nemcsak Érdről és környékéről, 
hanem Pincehelyről, Ceglédről, 
Szegedről, Kakucsról, Szadáról 
is neveztek a játékosok. A 
tapasztalatokra támaszkodva 
az idén a tavalyinál is több 
résztvevőre számítanak, ezért a 
Tollszár Egyesület úgy döntött, 
hogy a színvonalasabb lebo-
nyolítás érdekében kétnaposra 
tervezi a kupaversenyt. Az első 
napon, március 7-én az amatőr 
kategória, március 8-án pedig a 
versenyző kategória küzdelmeit 
tartják meg. Így a szurkolók és 
az érdeklődők is nagyobb szám-
ban kísérhetik figyelemmel a 
pingpongversenyeket. 

A tárnoki II. Tollszár-kupá-
ra előzetesen e-mailen lehet 
nevezni, vagy a verseny nap-
ján a helyszínen 8.30–9.30 óra 
közötti időpontban. Az amatő-
rök nevezési díja 700, a ver-
senyző kategóriában indulóké 
pedig 1000 forint. 

Az amatőr kategóriában indu-
lók első helyezettje kupát, az 
első három helyezett érmet és 
oklevelet kap.

A versenyző kategóriában az 
első helyezett 30 ezer, a máso-
dik 20 ezer, a harmadik 10 
ezer forint díjazásban részesül. 
A 4–8. helyért érem, valamint 
öt-ötezer forint jár, a többiek 
emléklapot kapnak. A versenyek 
összevont női és férfi amatőr- és 
versenyző kategóriában zajla-
nak. Amatőr kategóriában nem 
indulhatnak a nemzeti bajnok-
ságokon versenyző játékosok, 
az amatőrök viszont mindkét 
versenyszámban megmérettet-
hetik magukat. 

A március 7-i és 8-i verseny 
helyszíne Tárnok, a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola torna-
terme. 

Az előzetes nevezéseket a 
következő e-mail címekre vár-
ják:

tarnokpingpong@freemail.
hu, vagy kislace@freemail.hu  
Tel.: 06-20/372-9047.

A verseny sikeres lebonyo-
lítása érdekében szponzorok 
jelentkezésére is számít az 
egyesület.  B. E.

Idén is lesz Tollszár-kupa

Amatõrök és versenyzõk
nevezését egyaránt várják
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Amatõröket és „profi” versenyzõket egyaránt várnak

Jelentkezhetnek a pingpongozók korhatár nélkül

sport

Teremfoci-bajnokság
Városi teremfoci-bajnokság lesz
2009. február 8-án, vasárnap
a Batthyány Általános Iskolában.
Kezdés 9 órakor.
Nevezési díj: 2000 forint csapatonként, 
fizetés a helyszínen.
A jelentkező csapatok számát 
maximálni kell, ezért a nevezések 
sorrendjében csak 6 csapat nevezése 
fogadható el. 
Nevezni Büki Saroltánál lehet
a 06/20-947-7718 telefonszámon.


