
Érdi Újság20 XX. évfolyam, 2010. július 8.sport

Tudnivaló, hogy kevés a pénz 
a magyar sportban, pedig 
micsoda energiákat szabadíta-
na fel, ha életünk (kultúránk) 
ezen területét is oly komo-
lyan vennénk, ahogy ők állnak 
hozzá… Aranyat érő befektetés 
lenne, s bizonyára aranyak-
kal, aranyérmekkel fizetnének 
érte azok, akik bizonyíthatnák, 
megérdemlik az odafigyelést. 
A reménykedők között van az 
érdi Tigers SE is.

Tresó Zsuzsanna, ahogy mon-
dani szokták, ismeri a sportter-
mek hangulatát, tudja, milyen 

az izzadtság szaga az öltözőben. 
A hölgy, a Tigers SE egyik alapí-
tójaként, ma edzőjeként, minde-
neseként próbál életet lehelni a 
kisegyesületbe – amelyik köszö-
ni, de éppen csak él…

Lehet szépíteni, lehet elken-
dőzni a gondokat, de a tényt 
nem lehet megváltoztatni: az 
érdi Tigriseknek – hivatalos 
nevén: a Tigers SE sportolóinak 
– jószerivel betevőjük sincs. 
Arra meg már semmi erejük, 
hogy támogatókra „vadássza-
nak”, hogy eltartsák magukat.

Pedig a lábak táncra perdül-

Szakajtónyi érmet hoztak a lengyelországi vb-rõl

Táncoló Tigrisek
nének, ha lenne miért, ha látnák 
az értelmét.

– Ott még nem tartunk, hogy 
vége, oda azonban eljutottunk, 
hogy az elmúlt években mindig 
kevesebb lett a pénzünk, miköz-
ben, mint tudjuk, drágább lett az 
élet – mondja a hölgy, aki spor-
tolóként magas szinten mûvelte 
azt a sportakrobatikát, amely-
ből – csak hogy alátámasszuk a 
létjogosultságát – Világkupát is 
rendeztek egykoron Szegeden, 
nagy-nagy közönségsikerrel.

– Ez már a múlté, mert támo-
gatás nélkül a tornasportnak ez 
a hihetetlenül szép szakága sem 
juthat semmire – vallja szomo-
rúan Tresó Zsuzsa.

Tény, a sportakrobatika szó 
kevesebbet árul el az érdek-
lődőknek, mint mondjuk egy 
nagyobb sportág felemlegetése. 
Pedig gyönyörû dolgokat adnak 
elő azok a fiúk és lányok, akik 
ezt választják. A dolog egyszerû: 
kicsit össze kell vegyíteni a tán-
cos mozdulatokat a talajtorna 
elemeivel. A jég helyett a talaj-
szőnyegen kell elképzelni  a 
mûkorcsolyázókat, s már kép-
ben is vagyunk. Ez a sportak-
robatika, amit nézni szívet-lel-
ket gyönyörködtető, csinálni, s 
abban sikereket elérni nehéz…

– Az akrobatikus tornát úgy 
tudnám legjobban leírni, hogy a 
talajtorna, a tánc és a gúlaépítés 
sajátos kombinációja – mondja 
az egykoron nemzetközi via-
dalokon is dobogós helyezése-
ket elért Tresó Zsuzsanna. – Öt 
versenyszám, ötféle versenyzői 
egység létezik: a női páros, a 

férfi páros, a vegyes páros, a 
női hármas és a férfi négyes. 
A versenyzők két gyakorlatot 
mutatnak be. A statikusban az 
egyensúlyi elemek, az emelé-
sek dominálnak, a dinamikus 
gyakorlat pedig a tempókra, az 
ugrásokra helyezi a hangsúlyt. 
Az alsó, az úgynevezett tartó 
versenyző az erőt, míg a felső 
a hajlékonyságot, az egyensúlyt 
biztosítja.

Az alapító hölgy profi szakág-
bemutatóján nincs mit csodál-
kozni, maga is mûvelte a sport-
ágat. Gyermekkorában szer-
tornázott a KSI-ben, Maráczi 
Márta, Rusznák Tibor, Kertész 
Aliz fektette le az alapokat, 
majd Berczik Sára tanította meg 
a klasszikus balett alapjaira. Az 
Építők SC-ben először a vegyes 
párosban, majd a női párosban 
versenyzett, s jutott el a nemzet-
közi sikerekig.

– A mai napig is igyekszem 
mindent megtenni azért, hogy 
a szakág előrébb léphessen. 
A TF-en elvégeztem a sportakro-
batika edzői tanfolyamot, s 1997 
óta foglalkozom gyermekek okta-
tásával. Edzéseket tartok a tán-
cos lábú „Tigriseknek”, legyenek 
azok akár sportakrobaták, akár 
valamelyik versenytáncszakág 
képviselői – meséli Zsuzsanna, 
aki akkor lenne igazán boldog, 
ha Érden is észrevennék őket, s 
nem csupán más településeken, 
ahová rendszeresen meghívják 
őket bemutatókra.

Már azért is érdemes lenne 
segítő szándékkal figyelni rájuk 
mert néhány hete a versenytán-

cosok a lengyelországi Lódz-ban 
rendezett vb-ről Magyarországot 
képviselve, egy szakajtónyi 
éremmel tértek haza. Mátyus 
Petra aranyat nyert, rajta kívül  
hatan nyertek ezüstöt, ketten 
pedig bronzot.

Ha mással nem, hát ebből a 
közelmúltból kiragadott példá-
val is bebizonyították, rajtuk 
nem múlik.

Pontosabban: nem rajtuk 
múlik…

 Róth Ferenc

Úszótábor      Kedves Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy nyári úszótábort szervezünk heti turnusokban.

A legfontosabb tudnivalók:   
–  minden nap 08.00–16.00 óráig tartjuk foglalkozásainkat
– ebédet és uzsonnát kapnak a gyerekek
– egy tábori nap ára 2400 Ft/nap

Részletes program:  
– tábornyitás/gyülekező a Gárdonyi Géza Általános Iskolánál reggel 7.30-tól
– táborzárás 16.00-kor
– napi 2x úszás reggel, illetve délután

A két úszás között napközben szakemberek irányításával sportfoglalkozások. 
(Sorverseny, labdajátékok, stb…) Helyszínek: uszoda, udvar, tornaterem.
A foglalkozások helyszíneit az érdi Tanuszoda (Érd, Szent László tér 1.), valamint  
a Gárdonyi Géza Általános Iskola  (Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.) biztosítja. 

Turnusok időpontjai:   július 12.–július 16.
  július 19.–július 23.
  július 26.–július 30.

Érdeklődés és jelentkezés Fülöp Henriettnél, a +36-20/221-5502 telefonszámon.

A társaság együtt örül a sikernek


