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Az Érdi TC címerében csaló-
ka az évszám, ugyanis 1919 
olvasható rajta. A Testnevelési 
Egyetem sportmenedzseri sza-
kára járó hölgy nem kérdőjele-
zi meg a csaknem évszázados 
múltat – mert valóban akkor 
alakult meg az ÉTC! –, ám rög-
tön elmondja, hogy van új, van 
második élete is a klubnak.

– A jelenlegi formában csu-
pán a harmadik esztendeje, 
2007. óta szervezzük a sport-
életet. A régi, ismert névvel, ám 
új, a mai követelményekhez 
igazított célokkal vágtunk neki 
a munkának. Akkor több, önál-
ló, ám kicsiny csoportból alkot-
tunk szakosztályokat, amelyek 

mára már felnőttekké váltak, 
így foglalják el a helyüket a 
magyar sportéletben. Három 
szakosztályt mûködtetünk. 
A sportakrobatikát, a verseny-
táncot és a kedvelt küzdőspor-
tét, a kung-fut. Ezeken túl léte-
zik egy ovistorna, ha nem is 
szakosztály, inkább csoport. 
Ezekkel a gyerekekkel az a 
célunk, hogy képbe kerülje-
nek, megismerjük őket, mert 
ők azok, akikre az elkövetkező 
években számíthatunk.

Mivel a szó klasszikus értel-
mében vett utánpótlás-nevelő 
egyesületről van szó, az Érdi 
TC-ben öröm, boldogság a 
sport. A szó jó értelmében vett 
tiszta, amatőr sportolás.

– Van egy úgynevezett „alvó 
szakosztályunk” – folytatja a 

főtitkár –, ez pedig a szertorna. 
Kénytelenek vagyunk pihentet-
ni, két ok miatt is. Az egyik, 
hogy amíg a sportakrobatika 
és a kung-fu viszonylag kevés 
pénzből is mûködtethető, addig 
a szertorna nem csak terem-, de 
szerigényes is, s ebből fakadóan 
fogyasztja a forintokat is. Ebből, 
sajnos, mint általában a magyar 
egyesületekben, nekünk is 
kevés van.

Ez a tény pedig eleve meg-
szabja a sportmenedzser-főtit-
kár elfoglaltságát, napi teendőit.

– Nem is lehet más válasz-
tásom, mint hogy lótok-futok 
forintok, szponzorok, támoga-
tók után. Nem mondom, hogy 

sikertelenül, de ha több lenne, 
jobb lenne.

Tény, még fel kell hívni 
magukra a figyelmet, tudatni 
az egyre több lakosú városban 
élőkkel, hogy léteznek, s akar-
nak valamit. Tóth Judit ha nem 
is kilincsel, de sokat tesz azért, 
hogy egyre többen legyenek.

– Talán én is hozzátettem vala-
mit ahhoz, hogy ma már száznál 
többen járnak az edzésekre, s 
közülük mintegy hatvanan 
– harminc sportakrobatikás és 
körülbelül ugyanannyi kung-fut 
mûvelő – igazolt versenyzők.

Az alapvető gondot azon-
ban nem a pénzhiány jelenti, 
hanem az, hogy nincs olyan 
terem, olyan létesítmény Érden, 
amelyben e két szakosztály ver-
senyzői edzhetnének.

Lengyelországi vizsga elõtt állnak a sportakrobaták

ÉTC: régi néven, új célokkal
– Állandó keresésben és pend-

lizésben vagyunk. Használjuk 
az érdi gimnázium tornatermét, 
de ezen túl is szükségünk van 
helyre. Ezt a fővárosban találtuk 
meg, tehát nem közel. A Postás 
SE Róna utcai pályáján jutott 
nekünk hely – köszönet érte 
a nehéz helyzetben lévő egye-
sületnek –, s a Bp. Spartacus 
egykori, Szentkirályi utcai szék-
házában tarthatunk edzéseket. 
Kalapot illik emelni a gyerekek  
s persze a szüleik előtt, mert 
vállalják a pesti edzéseket is, 
pontosabban az azzal járó uta-
zást.

Boldogan, hálásan venné a 
klub, ha Érd városa tudná támo-

gatni a szakosztályokat, hiszen 
az egyesület nevében szerepel a 
város neve is, így a sikereiket a 
településnek is szállítják.

– Minden forintra, segítő 
szándékra és ötletre szüksé-
günk van, mert előrébb csak 
így tudunk lépni – mondja a 
sportvezető. – A magunk mód-
ján igyekszünk mindent meg-
hálálni, ezért is vagyunk büsz-
kék arra, hogy a nyári lengyel-
országi, wroclawi korosztályos 
sportakrobatikai Európa-baj-
nokságra három egységünk is 
utazik.

Boldogan meséli Tóth Judit, 
hogy a vegyespárosban a Nagy 
Klaudia, Vastag Levente duó, 

a női párosok mezőnyében a 
Ferenczy Fanni, Jung Beáta ket-
tős, míg a női hármasok között 
a Varró Emese, Horváth Noémi, 
Perlaki Beáta összetételû egység 
öregbítheti az ÉTC hírnevét.

Ha minden igaz, akkor 
Lengyelországból érmekkel tér-
hetnek haza a gyerekek. Ha így 
lesz, akkor azt már nem lehet 
nem észrevenni.

 Róth Ferenc

A kedvelt küzdõsportot, a kung-fut is mûvelik

Ha valaki lelkes, valóban sportos célokkal felvértezett 
társaságot keres a városban, keresse fel az Érdi TC-t, 
hallgassa meg a terveiket, az elképzeléseiket. Ezután 
örömmel nyugtázhatja, hogyan lehet sok pénz nélkül is 
sportéletet csinálni. Olyat, amelyben mindenki megtalál-
ja a neki legjobban tetszõt. Még akkor is, ha nem olim-
piai és világbajnokok (ellenkezõleg: amatõrök) népesítik 
be az edzõtermeket. Tóth Juditnak, az Érdi Torna Club 
fõtitkárának a szavai a fentieket támasztják alá. A tornászok gyakori résztvevõi a városi ünnepségeknek

sport


