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A kislány hallgatag, inkább csak rábólint vagy egy‑egy 
szóval reagál a kérdésekre, de amikor a ,,szívszerel‑
me” kerül szóba, máris megnyílik, és mondja a lénye‑
get. Elárulja, hogy nagy pólós szeretne lenni, magyar 
bajnok, világbajnoki és olimpiai résztvevő. A 13 éves 
Szőts Rebekával és a szüleivel beszélgettünk arról a 
bizonyos szerelemről, a vízilabdázásról.
Már amikor beléptek a  szerkesztőségbe,  látnivaló 

volt,  hogy  ennek  a  lánykának  fogják  a  kezét.  Nem 
is kicsit, és nagy‑nagy szeretettel. Az édesapa, Szőts 
Márton és az édesanya is elkísérte Rebekát az inter‑
júra, mondván, jobb, ha ők is ott vannak a gyermek 
első szereplésénél.
Az édesapa, akár a nagyok szakavatott  szóvivője, 

mutatja  be  az  Érden  lakó,  a  helyi  Batthyány  sport‑
iskolába járó s Százhalombattán, a helyi SZVSE‑ben 
pólózó  lánykát,  aki  a  lehető  legkényesebb  posztot 
választotta: a kapusét, amely, tudnivaló, a leghálátla‑
nabb poszt. (Tegyük hozzá, nem csak a pólóban.) Ha 
jól megy, akkor azt mondják, oké, rendben van, tette 
a dolgát. Azonban ha beesik egy‑egy potyagól, akkor 
rögvest őt találják meg, hogy persze, rajta ment el a 
meccs…
De  hogyan  is  került  a  képzeletbeli  gólvonal  elé 

Rebeka?
Előbb  a  mezőnyben  játszott,  onnan  dobálta  a 

gólokat. Az egyik edzésre azonban az egyik kapus 
sem  érkezett  meg,  s  azt  mondták  neki:  Állj  be! 
Beállt,  és  ott  is  maradt.  –  Amikor  beállítottak, 
azonnal megtetszett a poszt, talán jól is ment, így 
nem  is mondtam  soha  senkinek,  hogy  ne  kelljen 
többé  a  háló  elé  állnom  –  így  Rebeka,  akinek  a 

szülei  elárulják,  hogy  a  póló  előtt  is  volt  sportos 
élete a lányuknak.
Előbb  a  sportakrobatikát  próbálta  ki,  aztán  a 

lovaglást, majd az úszást. Ez után  is a medencében 
maradt, csak került egy labda is. A kapuba pedig úgy, 
ahogy az előbb elmondta – viszi a szót az édesapa, 
akinek minden  szavából  és  gesztusából  érződik:  az 
első számú szurkolója és segítője a lányának.
Még mielőtt bárki megmosolyogná ezt – bár miért 

tenné? –, gyorsan áruljuk el: egy‑egy sportpályafutás 
első,  szinte  mindent  eldöntő  lépései  elsősorban  a 
családi  háttértől,  annak  az  egységétől  függnek,  s 
attól, hogy vajon mit akarnak az „öregek”.
Nos,  a  Szőts  családban  az  öregnek  éppen  nem 

nevezhető  szülők  a  lehető  legtöbbet  tesznek  azért, 
hogy Rebeka a nagy magyar pólóhagyományok foly‑
tatója  legyen. Mindketten  alárendelik  az  életük  egy 
szeletét a gyermeknek.
– Naponta hozom‑viszem őt az edzésre, s ha majd 

júliusban edzőtáboruk lesz Százhalombattán, átren‑
dezem a munkaidőmet. Korábban kezdek, mert  így 
kezdődnek az edzések, s később fejezem be, mert ezt 
diktálja az edző s az időbeosztás.
Apropó, edző. Róluk általában vagy jót mondanak, 

vagy ha az ellenkezőjét vélik, akkor  inkább hallgat‑
nak…  Az  egyébként  is  egységes  Szőts  család,  ha 
lehet, még jobban eggyé forrott, amikor szóba került 
Kardos István neve, hozzáállása, munkássága.
Rebeka is hozzáteszi a maga dicsérő szavait.
– Úgy foglalkozik velünk, mint az igazi nagyokkal. 

Figyel ránk, s nemcsak az edzések alatt, a medencé‑
ben, de különben  is. Arról nem beszélve, hogy ő  is 
kapus volt – állítja a kislány a két méter magas, száz 
kiló fölötti mesterről, akit – bizonyára nem a méretei 
miatt – csak Pipi bácsinak szólít mindenki a medence 
partján.
A lényeg: Pipi, legalábbis a Szőts családtól, színje‑

les bizonyítványt kapott.
Tudnivaló,  hogy  a  kapusposzt  nemcsak  hálátlan, 

de  néha  bizony  fájdalmas  is.  Különösen  úgy  és 
akkor, ha Rebeka korosztálya – az 1998‑as – vegyes 
csapatot  alkotva  száll  a  medencébe.  Így  fennáll  a 
veszélye  annak,  hogy  egy‑egy  fiú  jól  eltalált  lövése 
nem  a  hálóban  köt  ki,  hanem  a  kapus  fején,  arcán 
ér célba.
– Velem is megtörtént ilyen, szerencsére csak egy‑

szer, de akkor nagyon. Egy srác találta el az arcomat 
egészen közelről. Ki is kellett vigyenek a medencéből 
–  így  Rebeka,  s  a  mondataira  rábólint  a  két  szülő, 
még most  is  átélve  a  nem  kedves  pillanatot.  (Mint 
mondják, a nagyi már hívta volna a mentőket…)
Persze, aki célba akar érni, annak át kell élnie ilyen 

megpróbáltatásokat is, kapja azt akár a labdától.
Most  viszont  nyár  van,  kicsit  pihen  a  laszti,  s 

pihennek  a  százhalombattai menők,  akik megnyer‑
ték  a  nyolccsapatos  Duna‑kupát.  Rebeka  ,,világgá 
megy” a napokban. Szardínia  szigetére viszi  el  a  jó 
sorsa, hogy két héten át ott, Cagliariban gyûjthesse 
az energiát őszre, a sulira, a bajnokságra.
Úgy tûnik, Szőtséknél minden egyben van ahhoz, 

hogy  azon  a  bizonyos,  ma még  csak  megálmodott 
olimpián  úgy  kezdődjön  a  magyar  pólóválogatott 
összeállítása, hogy: Szőts…  Róth Ferenc

Az Érd Baseball Team SE az idén nagy fába 
vágta a  fejszéjét, ugyanis két  felnőttcsapata 
is  egy  osztállyal  feljebb  lépett,  ami  a  játék‑
minőségben komoly ugrást  jelentett. Ennek 
ellenére az alapszakasz végeztével összefog‑
lalható,  hogy  az  Érd Aeros  beleerősödött  a 
legfelsőbb  osztályba,  míg  az  Érd  Pioneers 
csapata  is  tisztességgel  helytállt  az  NB  II. 
mezőnyében.
Az Érd Aeros sérülésektől is tizedelt csapa‑

ta már az alapszakasz első fordulójában jelez‑
te, számolni kell velük. Az utóbbi évek hazai 
szinten  meghatározó  alakulata,  az  Óbuda 
Brick Factory ugyanis csak egy győzelemmel 
távozott  Érd‑Ófaluból.  Az  idén  kiemelke‑
dő,  erős  kubai  légiósokat  is  foglalkozta‑
tó  Szentendre  Sleepwalkers  egyedüliként 
mindkét  alkalommal  legyőzte  az  érdieket. 
Megtörni azonban nem tudta őket, ugyanis 
a  Jánossomorja  Rascals  ellen  egy  bravúros 
győzelmet  ismét  begyûjtöttek.  Az  utolsó 
páros összecsapás előtt, a Nagykanizsa Ants 
gárdájával  szemben  az  addigi  eredmények 
alapján  már  esélyesként  léphettek  pályára, 
ennek megfelelően magabiztosan gyûjtötték 
be  a  dupla  győzelmet.  Négy  győzelmükkel 
és  négy  vereségükkel  az  utolsó  pillanatig 
harcoltak  a  dobogó  alsó  fokáért,  azonban 
az  Óbuda  Brick  Factory  a  zárófordulóban 
végül  megelőzte  az  Aerost.  Szégyenkezni 
viszont  semmi  okuk,  hiszen  újoncként 
egy  sikerre  voltak  a második  helyen  végző 
Jánossomorjához képest is, hosszú évek óta 
első  osztályban  szereplő  csapatokat  kény‑
szerítve  térdre.  A rájátszásba  így  is  beju‑
tottak,  ahol  a  válogatottak  erőpróbái  után 
szeptemberben  a  Szentendre  Sleepwalkers 
ellen vívhatnak. Remélhetőleg addigra  több 
kulcsjátékos  felgyógyulásával szorongathat‑
ják  meg  az  esélyesebb  csapatot.  Erre  való 
felkészülés  gyanánt  július  22–24.  között  a 
csehországi  Hlubokában  megrendezésre 
kerülő nemzetközi tornán is részt vesznek.
Abszolút  újoncként  a magyar  és  szlovák 

csapatok  részvételével  zajló  Interligába  is 

nevezett az érdi együttes, ahol szintén helyt‑
álltak  a  sokkal  jobb  körülmények  között 
készülő északi szomszédaink csapatai ellen 
is.
Az  NB  II‑ben  újonc  Érd  Pioneers  „nagy 

testvéréhez”  hasonlóan  szintén  negyedik 
helyen  zárta  a  másodosztály  küzdelmeit, 
egy  győzelemmel  kevesebbet  elérve,  mint 
az  Aeros.  A rájátszás  előtt,  július  22–25. 
között  még  Debrecenben  játszanak  felké‑
szülési tornát.
Az érdi hölgyek útját nem kísérte szeren‑

cse a hazai softballbajnokságban. A szintén 
legmagasabb  osztályban  szereplő  Érd Wild 
Cats  sokszor  csak  egy‑egy  apró  ponttal 
kapott ki  rutinosabb riválisaitól, de komoly 
tapasztalatot  szerzett  a  következő  évekbeli 
előrelépéshez. 
A jelenleg  is  zajló  serdülőbajnokságok 

rájátszásának  mindkét  csoportjában  kép‑
viselteti  magát  az  Érd  Baseball  Team  SE. 
A keleti  divízióban  az  Érd  Giants,  a  nyu‑
gatiban  pedig  az  Érd  Pirates  szerepel  igen 
sikeresen, utóbbi jelenleg is első helyen áll a 
mezőnyben, szép kilátásokkal a folytatásra.
Beérni  látszik  az  elnöki  és  főedzői  fel‑

adatokat  ellátó Terry Lingenhoel  és  a  főtit‑
kár  Bajtai Béla  munkája.  A felnőttek  szép 
eredményei mögött az ifjabb generáció még 
reménytelibb  eredményekkel  véteti  észre 
magát, a meghirdetett és sikerrel  lebonyolí‑
tott  táborokból kikerülő tehetséges gyerme‑
kek  kiválasztása  pedig  hosszú  távú  sikere‑
ket  hozhat.  Munkájuk  azonban  korántsem 
egyszerû,  támogatók  híján  szinte  csoda‑
számba megy ennyi csapat együttes felfutta‑
tása. Az érdi sportéletnek azonban szüksége 
van egy ilyen, a helyi sportélet iránt alázatos 
csapatra, ezért feltétlenül szükséges lenne új 
támogatók  felbukkanása  az  együttes  körül, 
akik  Bajtai Bélával,  az  Érd  Baseball  Team 
SE főtitkárával  vehetik  fel  a  kapcsolatot  a 
0620‑2984923‑as  telefonszámon vagy a baj‑
taibela@gmail.com e‑mail címen.
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Az olimpia lebeg az érdi–battai pólóslány szeme elõtt

Rebeka határozott céljai a medencében

Szõts Rebeka: Sokat köszönhetek a szüleimnek
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Felvették a kesztyût

A Wildcats Softball Team komoly tapasztalatokat szerzett a következõ évekbeli elõrelépéshez 


