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Turi György büszke arra, hogy a
Halhatalanok Társaságába is bekerült
2016.11.05. 17:12 CET
Turi György 37 éve íródó úszóedzői pályafutása különleges napjaként fogja emlékeiben
megőrizni 2016. november 6-át, amikor Százhalombattán sportága halhatalan alakjainak
társaságába került.

Turi György 37 éve íródó úszóedzői pályafutása különleges napjaként fogja
emlékeiben megőrizni 2016. november 6-át, amikor Százhalombattán sportága
halhatalan alakjainak társaságába került.
„Csodálatos ez a nap, és azért különleges, mert a munkámat elismerő állami
kitüntetéseim után most egy kifejezetten szakmai megbecsülésben
részesítettek. Önmagában már az is szívmelengető, hogy a legnehezebb
időkben is szeretett sportágam „klasszikusainak” – egykori sikerkovácsoknak
és nagyobbnál nagyobb úszóknak – az elismert klubjához tartozhatom, de van
ennek a napnak és a kitüntetésemnek egy másik olvasata is. Az adományozók
minden bizonnyal a hűségemre is felfigyeltek: arra a kitartásra, amit a sport,
az úszás, a kőbányai klubom, a versenyzőim és a munkatársaim iránt hosszúhosszú éveken át tanúsítottam” – nyilatkozta az ünnepélyes méltatás után Turi
György a BP2017 Média munkatársának.
Mint ismeretes, pályafutása első, de már akkor is sikeres éveiben Turi György
Egerszegi Krisztina felkészítéséből is kivette a részét, majd később olyan
kiemelkedően sikeres úszók mestere volt, mint az olimpiai bajnok Kovács
Ágnes, továbbá Güttler Károly, Cseh László és szintén ötkarikás aranyéremmel
büszkélkedő Risztov Éva.
Nyolc évvel ezelőtt, a pekingi nyári játékokat követően, mint a háromszoros
olimpiai ezüstérmes Cseh László mesteredzőjét a Magyar Érdemrend
Tisztikereszt Polgári Tagozata kitüntetésben részesítették.
„Annak ellenére, hogy Lacika, mert Cseh Lászlót mindig is így fogom
emlegetni, 2014 végén új edzőt választott magának, ma is úgy szurkolok neki,
mintha még most is az én tanítványom lenne. Sajnos, nem egyszer kellett

szembesülnöm azzal, hogy a versenyzőim egy része nem tart ki mellettem, de
mindig volt erőm a szakosztályunk újjáépítéséhez, új reménységek
felfedezéséhez és felkészítéséhez. Nagyszerű dolog, hogy jelenleg is remek
társaság vesz körül, és Késely Ajna személyében egy gyöngyszem is akad
közöttük” – mondta Turi György, aki Ajnával és a többi ifjú tehetséggel már
most arra készül, hogy a budapesti világbajnokságon a lehető legtöbb
„kőbányás” legyen ott a magyar válogatottban.

