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Találkoztunk, s olyan mondatot 
hallottunk tőle, rögvest a beszél-
getés elején, amilyen ritkán 
hangzik el manapság magyar 
edző, sportvezető, szakember (a 
sor folytatható…) szájából. Az 
uszoda ugyanis – láss csodát! – 
elkészült, üzemel, az érdi úszók 
otthonra leltek a Gárdonyi Géza 
iskola tanmedencéjében.

– A körülményeinkre, a 
lehetőségeinkre tényleg nem 
panaszkodhatunk, a szakmai 
munkához kiválóak a feltételek. 
Az ötpályás uszodában reggel-
től estig tartanak az edzések, s 
ez már meglátszik az eredmé-
nyeinken is – mondja a fővárost 
tíz évvel ezelőtt elhagyó edző, 

aki azóta Érden él, mert mint 
mondja, az ő életében ma már 
itt történnek a fontos dolgok. 
A Spartacus után ugyanis itt, 
a főváros szomszédságában 
igyekszik úszást „csinálni” a 45 
éves szakember.

Vitathatatlan, e sportágnak 
nem fillérekre van szüksége 
ahhoz, hogy a leúszott, a sok-
szor utált, kegyetlen edzések-
nek, a százszámra teljesített 
hosszaknak eredménye legyen. 
Már magának az uszodának a 
megléte is sok pénzbe kerül, 
nem beszélve annak az üze-
meltetéséről, energiaszükség-
letéről, hogy csak a felszínen 
kutakodjunk.

– Az évi rendszeres támogatá-
sán túl is nagy köszönettel tar-
tozunk az önkormányzatnak, 
mert tartotta a szavát, s a meg-
ígért időre átadta az uszodát, 
amely most, az őszi–téli alapo-
zó időszakban különösen fon-
tos. Ugyanitt található az erő-
sítő- és a konditermünk, tehát 
el tudjuk végezni a szárazföldi 
edzéseket is, amelyek nélkül 
ma már nem lehet eredményes 
senki – említi meg az edző, aki 
„nem kis emberekre” lehetett 
büszke már eddigi vizes karri-
erje során is. Sydney olimpiai 
bajnokának, Kovács Ágnesnek 
és Peking háromszoros ezüstér-

mesének, Cseh Lászlónak volt a 
nevelőedzője, vagyis van szava 
a medence partján még egy 
olyan sikersportágban is, mint 
az úszás.

A tanuszodában amúgy nem  
csak a profiknak, a verseny-
úszóknak jut hely. Itt teszik meg 
az első tempókat a hírnév felé 
azok az alsós kisdiákok is, akik 
számára kötelező tantárgy az 
úszásoktatás. Ezzel is kihasz-
nálva a medence biztosította 
lehetőséget s azt, amiről így 
beszélt két éve Plagányi Zsolt: 

– Meggyőződésem, hogy kin-
csesbányára lelnénk itt, ha fel 
tudnánk mérni, milyen is való-
jában Érd és a környék után-
pótlása.

Nos, ez a bizonyos bánya 
azóta elkezdett termelni, s ma 
már öt edző figyeli a mozdula-
tokat a partról. Plagányin túl 
Egerszegi Klára (igen, az ötszö-
rös olimpia bajnok, Krisztina 
testvéréről van szó), Lukács 
Éva, Lukács Zsuzsa és Szántó 
Éva dolgozik nap mint nap az 
uszodában, hogy az a minősé-
gi ugrás minél nagyobb, minél 
sikeresebb lehessen.

A vezetőedző már az első 
mondatai között megemlítet-
te, hogy nem fog panaszkodni. 
Egyrészt azért nem, mert nincs 
rá különösebb oka, másrészt 
pedig azért nem, mert azzal 
nem megy előre sem ő, sem az 
egylet. Azt azért megemlíti a 
beszélgetés során, hogy akkor 
lenne nyugodt s a versenyzőit 
tökéletes körülmények között 
tudó, ha „találna” nyolc-tízmil-
lió forintot, mert akkor tényleg 
futná mindenre. Olyan hihetet-
len összegû kiadásokat említ 
meg, amelyek alátámasztják, 
hogy manapság a sportban is 
ugyanolyan drágán kell megfi-
zetni a minőséget, mint az élet 
bármely más területén. Egy női 
úszódressz például – kapasz-
kodjanak meg – 70 ezerbe kerül, 
egy férfinadrág 30 ezerbe… 
A nyáron – meséli a vezetőedző 
– nyolc hazai és nemzetközi ver-
senyen indultak, s még úgy is 
egymillió fölött volt ezek össz-
költsége, hogy többen a saját 
forintjaikkal is beszálltak.

Lehet, hogy az idei téli via-
dalok során is szükség lesz a 
hozzájárulásokra, mert lesz ver-
seny bőven.

– A közeljövőben nem egy 
úszónk versenyez a váloga-
tott csapattal Csehországban, 
Brnóban. Tóth Lili, Tekauer 
Márk, Traum Zoltán és Kovács 
Gergő képvisel minket, az utób-
bi kettő önköltségesen – említi 
meg a szakember az elitet, de 
túl rajtuk is felsorol olyan talen-
tumokat, akik rövid időn belül 
kopogtathatnak – s fognak is! 
– a legjobbak között. Kovács 
Benedeket, Jánosi Kristófot, 
Milák Kristófot, Varga Hangát 
említi meg Plagányi, hozzátéve, 
sok-sok nevet sorolhatna még. 
Elmondja azt is: a munkájuk 
eredményességét jelzi, hogy a 
szakosztályok versenyében meg-
előzték azt a Százhalombattát, 
amelyik korábban előttük járt. 
Addig, ameddig nem volt saját 
uszodájuk.

De ha már ott van az az öt 
pálya a Gárdonyi iskolában, 
miért ne cseréltek volna helyet?

 Róth Ferenc

A nemrég megrendezett érdi sportexpó megmozgatta a várost, 
és lehetőséget adott a különböző sportágak megismertetésére. 
Az iskolák is a helyszínen mutathatták be, hogyan foglalkoznak 
a gyermekek mozgáskultúrájával, fejlődésével. 

A Bolyai János Általános Iskola a lehetőségek egyik legszíne-
sebb palettáját nyújtja – az intézmény által kínált csapatsportok-
ról már ezeken a hasábokon is esett szó. Nyíriné Tóth Edit, az 
intézmény testneveléstanára, C licences teniszedző, síoktató és 
túravezető az egyéni sportágakról is szót ejtett. 

– A Bolyai János Általános Iskola a Magyar Tenisz Szövetség 
által meghirdetett Play and Stay – azaz „Játssz és maradj” – címû 
kampányára nyújtott be pályázatot. Ebben vállalni kellett, hogy 
biztosítjuk a helyet a foglalkozásoknak, illetve kapcsolatban 
állunk egy befogadó klubbal, amely az ügyesebb gyerekeket 
tárt karokkal várja, versenyezteti őket, és megmérettetéseket 
szervez nekik. A százhalombattai Vuk SE-re esett a választás, 
mint legközelebbi teniszegyesületre. Rendkívül kidolgozott 
programról van szó, amely fokozatosan ismerteti meg a fiata-
lokat a tenisszel, a tudásszintjüknek, életkoruknak megfelelő 
méretû pályán, ütővel, labdával játszhatnak. Mi az alsó tagoza-
tos diákokkal foglalkozunk, heti két alkalommal, egyórás edzé-
seken. Van olyan lurkó, aki az első osztálytól kezdve végigjárja 
a foglalkozásokat, de aki 1-2 évvel később kap kedvet, szintén 
szeretettel várjuk. Pályázatokból szerzett pénzből mi magunk 
szervezünk versenyeket, karácsony táján a Mikulás-kupát, és 
vetélkedést az évad végén is.

A tanárnőnek az általa tartott teniszoktatáson kívül másik 
komoly szenvedélye a síelés, amit már 17 esztendeje ûz, miköz-
ben folyamatosan továbbképzi magát. Minden évben az auszt-
riai Semmering pályáira szervez utazást, ahova ötéves kortól a 
felnőttekig családok, baráti társaságok, régi diákok jelentkez-
nek. A jó hangulatú túrák kiegészülnek minden igényt kielégítő 
programokkal, emellett a résztvevők sítudását, mozgását szak-
mai szemmel is kielemzik. 

Nyíriné Tóth Edit 2003-ban végzett a Testnevelési Egyetem 
gyógytestnevelés szakán. A megszerzett tudást kamatoztatta is, 
az iskolások számára komplex tartásjavító programot dolgozott 
ki, amelyhez csupán egy ülőpárna szükséges, s azóta is segíti a 
gyermekek helyes ülését, testtartását. SZA

Játssz és maradj

Az ígéretüket, a hitüket s az akaratukat megtartották

Az érdi úszók a naggyá válás küszöbén
Néhány hónap híján három esztendeje, 2009 elején írtunk lapunkban a város 
úszóiról, az Elsõ Érdi Úszóegylet sportolóiról. Akkor az volt az elsõ számú gondja a 
vezetõedzõnek, Plagányi Zsoltnak, hogy az elõre lépéshez uszodára lenne szüksé-
gük, mert minõségi munkát csak így tudnak végezni, szép eredményeket csak akkor 
tudnak ígérni. Az elmúlt héten ismét találkoztunk a szakemberrel…

Egyéni csúcsok hétvégéje
Kiválóan szerepeltek az érdi fiatalok a 
péntektől vasárnapig Százhalombattán 
megrendezett rövidpályás országos baj-
nokságon. Közülük is kiemelkedett Tóth 
Lili, aki hat számban indult, s ötben 
bejutott a döntőbe. A finálékban négy 
negyedik és egy ötödik helyezés jutott 
az Elsõ Érdi Úszóegylet 16 éves kiváló-
ságának. Lili valamennyi számban egyé-
ni legjobbjával csapott célba. Az érdi 
úszósportot tíz versenyző képviselte, 
akik büszkék lehetnek arra, hogy min-
den számban megjavították az egyéni 
csúcsukat.

Mester és tanítványa: Tóth Lilire 
méltán lehet büszke az edzõje, 
Plagányi Zsolt. Lili, ahányszor vízbe 
szállt a rövidpályás ob-n, annyiszor 
javított egyéni csúcsot

sport


