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Nemrégiben büszkélkedhettünk el vele, hogy 
az érdi birkózóiskola egyik kiválósága, Dénes 
Mercédesz ott lehet a jövő év augusztusában a 
távoli Szingapúrban rendezendő I. ifjúsági olim-
pián. A sornak, a dicsőséglistának azonban nem 
volt vége a kislányról írott sorokkal, hiszen van 
egy fiú is az Érdi Spartacus birokvetői között, aki-
nek ugyancsak jó esélye van képviselni a magyar 
– és az érdi – színeket a világeseményen. 

Sárosi János, mint kiderült róla, a zsenge 15 
éves kora ellenére felnőttesen gondolkodik a 
sportágáról, ami alapvetően az elszántságában, az 
akaratában és a kitartásában nyilvánul meg.

Most ő is, mint a többi „tisztességes” iskolás, 
a nyári vakációt élvezi, hogy aztán kipihenve és 
erőtől duzzadva vágjon bele az új tanévbe, amely 
János számára is sok újat és ismeretlent tartogat 
majd.

– Most fejeztem be itt Érden az általános iskolát, 
kinőttem a Széchenyiből, ősztől már középiskolás 
leszek, ami már amiatt is tartogat izgalmakat, mert 
az új suli nem itt van, hanem Pesten. A Hunfalvi 
János kereskedelmi iskola elsőse leszek, s bizony 
a reggel hét óra már a buszon fog találni. Ez nem 
lesz könnyű, meg kell szoknom – mondja a 15. 
évét februárban betöltött srác, aki egyetlen szóval 
sem említi meg, hogy bizony az edzéseken, a sző-
nyegen is nehezebb lesz megfelelni.

Valószínűleg azért nem veti fel, mert azt termé-
szetesnek tartja, hogy a birkózás szent ügy, a sző-
nyeg pedig szent hely, ahol mindig a tökéleteset, 
a százszázalékosat kell nyújtania.

Így lehet, mert  János eredményei valóban a 
tökéletességről árulkodnak. Háromszoros orszá-
gos bajnok, a legutóbbi kettőt egyazon évben 
nyerte, ami csak addig érthetetlen, amíg el nem 
árulja a titkot.

– Szeptemberben volt a kötöttfogású ob, decem-
berben pedig a szabadfogású. Mindkettőben elin-
dultam, s mindkétszer a legjobb lettem. Igaz, még 
csak serdülőkorú vagyok, de mivel „fölfelé” lehet 
váltani, elindultam több ifjúsági viadalon is. 

Már ez a tény is jelzi, hogy Sárosi János való-
ban kivételes tehetsége a sportágának. Egy olyan 
sportágnak, amelyben Dunát lehet rekeszteni 
Magyarországon a nagy bajnokokkal, klasszi-
sokkal. Ha így folytatja, méltó örököse lehet az 
elődöknek.

E klasszisok nyomán vezető úton teheti meg az 
első lépéseket, hiszen a szingapúri olimpia...

– Azzal még várjunk, bár nagyon komolyan 
veszem a rákészülést. Ki kell jutnom oda – mond-
ja a 15 évesek „bölcsességével” a srác, és igaza 
van.

Lépésről lépésre kell haladnia. Rá is, mint min-
den olimpiai reménykedőre, kőkemény kvalifiká-
ciós versenysorozat vár.

– Az olimpiánk előtt lesz még egy Európa-
bajnokság is, nem beszélve a négy kvalifikációs 
versenyről, amelyeket, ha megnyerek, automati-
kusan utazó leszek. Ez az álmom, a nagy vágyam, 
s tudom, nem lesz könnyű, mindent meg fogok 
tenni érte – mondja Jancsi, aki számára már az is 
nagy megtiszteltetés, hogy az olimpiai bizottság 
meghívta őket egy ünnepélyes csapatgyűlésre.

A lényeg most azonban az, hogy lesz dolga 
bőven az elkövetkező egy évben az ifjú sportem-
bernek. Az iskolától nem kell tartania, mert az 
elsőtől a nyolcadikig csak ötös osztályzata volt 
valamennyi tantárgyból, s ezt, akár „sulivilág-
csúcsnak” is felfoghatjuk.

A szőnyeg az más, az nehezebb lesz, mert szá-
mára ismeretlenek ellen kell szőnyegre lépnie.

– Az edzőim, Tar Misi bácsi és Südi Gábor biz-
tosan feltérképezi majd a mezőnyt, s úgy készít 
fel, hogy mindenki ellen legyen esélyem. Ha eddig 
sikerült nekik értékes, okos tanácsokat adni, miért 
lenne ez másként jövőre?

Hogy milyen lesz az a jövő esztendő, a számára 
olimpiai év, az tényleg csak rajta múlik. Ha olyan, 
mint az eddigi, a szőnyegen eltöltött kilenc éve, 
akkor elképzelhető akár az is, hogy arany érkezik 
majd Érdre Szingapúrból a jövő év augusztusának 
a végén.  Róth Ferenc

Marcaliban rendezték meg múlt 
héten a LVIII. Országos Vidék 
Bajnokságot, melyen az Első 
Érdi Úszó Egylet versenyzői kis 
létszámban, de eredményesen 
és hasznosan vettek részt. A baj-
nokságokra való felkészülés köz-
ben „munkából” álltak rajthoz a 
versenyzők, akik közül az egyre 
jobb formát mutató Tóth Lili 
ismét bebizonyította, hogy las-
san már korosztálya egyik meg-
határozó versenyzője. A négy 
ötvenméteres számban rajthoz 
állva két ezüst- és két bronzér-
met szerzett korosztályában és 
ezzel az egyesület eddigi legjobb 
szereplését tudhatja magáénak a 
vidékbajnokságokon.

Gratulálunk a versenyzők-
nek az elért eredményeikhez. 

50 m férfi pillangóúszás
16. Tóth Alex 1993 Első Érdi 
ÚE 0:31,1 422p
22. Újvári Márk 1994 Első Érdi 
ÚE 0:32,31 376p
50 m női pillangóúszás
25. Bősz Regina 1994 Első Érdi 
ÚE 0:34,2 432p
3. Tóth Lili 1995 Első Érdi ÚE 
0:32,28 514
26. Plagányi Fanny 1996 Első 
Érdi ÚE 0:35,73 379p

50 m férfi hátúszás
18. Újvári Márk 1994 Első Érdi 
ÚE 0:35,24 351p
19. Tóth Alex 1993 Első Érdi 
ÚE 0:35,3 349p
50 m női hátúszás
16. Bősz Regina 1994 Első Érdi 
ÚE 0:37,47 417p
2. Tóth Lili 1995 Első Érdi ÚE 
0:33,3 594p
21. Plagányi Fanny 1996 Első 
Érdi ÚE 0:37,80 406p
50 m férfi mellúszás
7. Újvári Márk 1994 Első Érdi 
ÚE 0:35,64 455p
50 m női mellúszás
14. Bősz Regina 1994 Első Érdi 

ÚE 0:43,17 358p
2. Tóth Lili 1995 Első Érdi ÚE 
0:37,31 555p
20. Plagányi Fanny 1996 Első 
Érdi ÚE 0:42,81
50 m férfi gyorsúszás
15. Tóth Alex 1993 Első Érdi 
ÚE 0:28,03
25. Újvári Márk 1994 Első Érdi 
ÚE 0:29,16
50 m női gyorsúszás
37. Bősz Regina 1994 Első Érdi 
ÚE 0:32,25
3. Tóth Lili 1995 Első Érdi ÚE 
0:29,54
30. Plagányi Fanny 1996 Első 
Érdi ÚE 0:33,0

Tóth Lili nagyszerû szereplése

a Vidék Bajnokságon

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján 
pályázatot hirdet

testnevelés–földrajz vagy biológia szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű (kolléga gyes, gyed idejére)
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 19–21.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: általános iskolai testnevelés oktatás 5–8. 
évfolyamon.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:  főiskolai testnevelés–földrajz vagy biológia szakos tanár
  magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázathoz benyújtandó iratok: végzettséget és munkaviszonyt igazoló okiratok.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. augusztus 17. 
A  pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen a korosicsoma@gmail.com címen, vagy postai 
úton: a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 19–21., Maitz Ferenc 
igazgató címére.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 10.

A képen balról jobbra: Bõsz Regina, Tóth Lili, Plagányi Fanny, mögöttük 
pedig Plagányi Zsolt

A szõnyegen és az iskolapadban egyaránt kitûnõ

Sárosi János is 
az ifjúsági olimpiára készül

Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és 
Sárosi János a Syma rendezvénycsarnokban megtar-
tott, májusi csapatgyûlésen


