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MintaCsalád

'Plásztán Attila elmondta,
egy-egy toborzón körülbelül

PUSZTAI VIOLA
A tatai vívószakosztály évtizedek
óta élen iás a páftaitíít-utánpótlás

nevelésében. Az. egyesiiletben

minden adua van ahhoz, hogy a gye-

rekek megisme*edjenek a spoÍtággal' A közelműltban Esztergályos
Pattik és Kun Anna ötegbítette a
míiheIy hfunevót.

Huszonkét éve annak, hogy
1993 augusztusában HegedÜs
Ferenc és Szikrai lstván meg-

alapította a tatai vívószakosz-

tályt' A jelenlegi elnök, Plásztán

Attila egy éwel később csatlakozoll hozzájuk, s mint mondja,
hamar sikeressé vált a párbajtőrre szakosodott egyesÜlet. A

szakág dgyik legnagyobb tehetségénektartott, súlyos betegság
következtében 24 éves korában
elhunyt lzsó Katalin is Tatán nevelkedett; ő 2oo7-ben junior-világbajnoki ezüstérmet nyert.
Az elmúlt másÍél évben az
oMS-Tata lron Trade Vívó Sport
Egyesület versenyzői hét érmet
szereztek a világversenyeken.
Tavaly Esztergályos Patrik vitte
a prímet: egyéniben Plovdivban

kadét-világbajnoki címet ünnepelhetett, majd Nankingban
ifjÚsági olimpiai bajnok lett. Az

idén a junior

párbajtőrcsapat

tagjaként jeleskedett' miközben

klubtársa, Kun Anna

rendkívt-]l

taktikus vívással junior Európabajnoki címet szeizett. Ők ket-

ten teljesítményükkel nagyban

hozzájárulIakahhoz, hogy a klub
márciusban elnyerte a kitüntető
..A hónap műhelye'' díjat.
Az utánpótlás-neveléssel
foglalkozó szakosztályban

Plásztán Attila mellett két ko-

rábbi tanítványa, Partali Csaba
és Juhász Bence dolgozik a fiatal párbajtőrözőkkel' Minden év
szeptemberében toborzót tarta-

nak a város négy általános iskolájában' tavaly Esztergályost
és az ötkarikás aranyérmétis
magukkal vitték.

,,Nagy visszhangot kapott a
megyében Patrik iÍjÚsági olimpiai győzelme, a gyerekeknek
nagy élménytjelentett, hogy a
kezükbe foghatták az érmétemlékszik vissza Partali Csaba.

_ Úgyhogy tavaly népes kezdőcsoporttal i ndu

ltu nk. "

300-400 jelentkezési lapot osztanak ki a kisiskolások között'
és általában harmincan jönnek

később az edzőÍerembe. Ebből
a létszámból kicsi a lemorzsolődás, ráadásul aki szeretné
elkezdeni a vívást, annak az
egyesÜlet adja a felszerelést, a
szülőknek csupán a párbajtőrre
kell beruházniuk három hónap
után'

,,Gyakorlatilag csak elszánt-

ság és akarat kell, hogy rendszeresen járjanak a gyerekek

edzésre - így Plásztán. _ Jelenleg nyolcvan fÍatallal dolgo-

zunk egyutt' közülük

sokan

már versenyeznek. A kisebbek
között is akadnak olyan tanítványaink, akik a jövőben szép
eredményeket érhetnek el' Akik
pedig eljutnak a válogatottságig, rendre bizonyítják, hogy

megállják a helyüket a nemzetközi mezőnyben. A legjobbakat,
mint Esztergályost és Kunt, úgy
próbáljuk menedzselni, hogy a
felnőttek kÓzött is eredményesek legyenek, és eséllyel pályázzanak a tokiói olimpián az
indulásra.''

Az egyesületet a támoga'
tók' köztük a névadó oMS
Környezetvédelmi KÍt., valamint a város önkormányzata
is segíti. A Tata központjában
lévő Vaszary János Általános
lskola tornatermében tizen-

két páston

gyakorolhatnak

a Íiatalok' A terem országos
viszonylatban is jól felszereltnek számít, csak a napi

kétórás edzésidő bizonyul

kevésnek. A további tréningeket, elsősorban az egyéni iskolázásokat a he|yi edzőtábor
f utófolyosóján
tartják.
Partali Csaba arra kü|ön figyel, hogy hétfőn és csütörtö-

kön mindig legyen ideje a kÜlön
a legszorgalmasabb tanítványaival. Arra a
kérdésre,milyen hangulatban
telnek az tréníngek,egy szóval
felel: családiasban.

foglalkozásokra

,,Nálunk

a kezdők

egyútt

edzenek, sőt fociznak az ifjúsági
olimpiai bajnokkal, és rendszeresek a csapatépítő programok
is. Legutóbb a Borzsönyben túráztunk'''

