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25 éves a Zalaegerszegi Úszóklub 

 
Idén lesz negyedszázada, hogy megalakult a megyeszékhely úszósportját 
meghatározó egyesület 
 
Az EuropTec-Zalaegerszegi Úszóklub nemrégiben megtartott közgyűlésén tette közzé, hogy a 
klub idén ünnepli fennállásának 25 èves évfordulóját. A ZÚK-ot hivatalosan 1993-ban 
alapította a Horváth Csaba, aki vezető-edzőként, mára már több nemzetközi, és rengeteg 
országos bajnoki címmel a háta mögött azóta is vezeti a klub szakmai munkáját.   
 

A korábbi -1968-ban megnyitott - uszoda rekonstrukciója 1991-ben halaszthatatlanná vált. 
Mivel létesítmény nélkül maradt a korábbi egyesület - mely több eredményes versenyzőt is 
kinevelt az évek alatt - kénytelen volt megszűntetni működését. Néhány úszó azonban a 
mostoha körülmények ellenére is folytatni szerette volna a sportot. Az akkor már fiatal 
edzőként tevékenykedő Horváth Csaba fogta össze a medence nélkül maradt maroknyi 
csapatot.  Horváth Csaba így emlékszik a kezdetekre: “Hétközben az akkori Pais iskolába, 
hétvégente szülői segítséggel Lentibe vagy Nagykanizsára jártunk úszni, hetente talán 1-2 
“vizes” edzési lehetőség adódott. Ezen kívül a strand közlekedőútjain futottunk, a füvön 
erősítettünk és lazítottunk, és nagyon vártuk, hogy kinyisson végre a felújított uszoda”.  
 
Két évet kellett arra várniuk, hogy új uszoda megnyissa kapuit. A csapatból  mindössze 4-5 fő 
maradt. Versenyezni azonban szerettek volna, ezért hivatalosan is klubot kellett alapítani.  
Elszántságuknak köszönhetően az új egyesület a megnyíló uszodával együtt, 1993 őszén 
hivatalosan is megalakult. Újonnan kellett mindent elkezdeni, de lassan érkeztek új tagok, 
edzőként Kosaras Ágnes és Horváth Tamás is csatlakozott a csapathoz – aki szintén még 
mindig aktívan képzik az úszókat Zalaegerszegen -, és az eredmények is kezdtek beérni.  
 
Arra, hogy újra felépüljön a sportág, megjöjjenek az első országos sikerek, válogatott 
kerettagságok, így is 5-6 évet kellett várni.  2007-től kezdve azonban máig minden évben volt 
a Klubnak nemzetközi világversenyen is résztvevő úszója.  Mindemellett a klub jelentős 
szerepet tölt be a város úszóéletének kialakításában, szervezésében és bonyolításában, 
hiszen a versenysport mellett a tömegsportként űzött úszás, valamint a rekreációs úszás 
egyik bázisa is.  
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A megyeszékhelyi úszás történetében a Zalaegerszegi Úszóklub az az egyesület, amely 
megszakítás nélkül a leghosszabb ideje funkcionál, s a megalakulása óta a jelenleg is 
meghatározó két edző – Horváth Csaba és Horváth Tamás - munkájára épít.   

S noha az eredmények nyilvánvalóan maguknak az úszó fiataloknak köszönhetőek, azért nem 
szabad elfelejteni az edzők által végzett szakmai munkát, a szülők áldozatos háttér-
támogatását, és persze azokat az anyagi és dologi hozzájárulásokat, melyet az Önkormányzat 
és a Fedettuszoda vezetése, valamint az évek során változó névadó szponzorok és több más 
vállalkozás biztosított a munkához. Ezek mind kellettek ahhoz, hogy a zalaegerszegi 
uszodában a magas színvonalú szakmai munka elvégzése megtörténhessen. Az úszó klub 
vezetősége ezúton is köszöni minden érintett hozzájárulását, támogatását.   
 
Az elmúlt negyed század alatt több száz sportoló tanult meg úszni, és szerette meg a 
sportágat az 1993-ban megnyitott uszodában, mely 2018-ra remélhetőleg ismét hatalmas 
átalakulás előtt áll. Születésnapi ajándékként a klub mit is kívánhatna mást, minthogy a 
tervek valóra váljanak, s ezúttal az úszás lehetősége is folyamatos maradjon Zalaegerszegen. 
Ebben reménykedik az az edzői, ill. versenyző csapat is, akik közül többen tagjai a 
korosztályos  magyar válogatottaknak, illetve országos bajnokságon szerzett bajnoki, 
dobogós, vagy döntős helyezésekkel dicsekedhetnek.  
 
A 25. évforduló alkalmából a Zalaegerszegi Úszóklub 2018. augusztus 27-én (vasárnap) a 
Városi Strandfürdőn találkozót szervez, ahová szeretettel várja minden volt úszóját. A 
program családos, de regisztrációhoz kötött.  
 
Edzők az elmúlt 25 év során:  
Horváth Csaba 
Kosaras Ágnes 
Horváth Tamás  
Kiss László 
Nyakas Péter 
Csiszár Annamária 
Kindl Zsófia 
Lőrincz Brigitta 
Vágvölgyi Viktória 
 
Az ÚszóKlub elnöke az uszoda megnyitásakor Kindl József lett, aki 1993-2014-ig töltötte be 
ezt a tisztséget. 2004-től 2018-ig Horváth Csaba volt a klub elnöke, majd idén januártól Belső 
Gábor vette át a tisztséget.   
 
Legeredményesebb versenyzőink 
Szekeres Dorina, aki több országos bajnoki cím mellett részt vett 2 ifjúsági Európa 
Bajnokságon, 2 rövidpályás Európa Bajnokságon, 2010-ben Európa Bajnokságon középdöntőt 
úszott, részt vett Universiadén, és a 2012-es Londoni Olimpián is;.   
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Illés Fanni para-úszó, aki 2 Világbajnokságon, Európa Bajnokságon is részt vett, 2008-ban és 
2012-ben a Para-Olimpiák résztvevője volt, 2011-ben a Berlini Para-Európa Bajnokságon 
100m mellen 3. helyezést szerzett.  
Matyasovszky Dalma: 2013-ban 2 EYOF aranyérmet szerzett hátúszásban, 200m háton EYOF 
európa-csúcs tartó; 2014-ben és 2016-ban részt vett az ifjúsági EurópaBajnokságon, valamint 
2015-ben az Európai Olimpiai Játékok döntőjében úszott.  
Betlehem Dávid: ma is aktív versenyzőnk, ak jelenleg az ifjúsági Nyíltvizi Európa Bajnokságon 
szerepel.  
 
A fenti úszókon kívül pedig hosszan sorolhatnánk azon versenyzők nevét is, akik az első 
országos bajnoki címet 2003-ban megszerző Lengyel Anna óta országos bajnokként, 
dobogósként, vagy pontszerző helyen végeztek különböző korosztályokban.  
Az évek alatt a Zalaegerszegi Úszó Klub folyamatosan tudott versenyzőt adni a korosztályos 
magyar válogatott keretekbe is.  
 
 

 
   


