
 

 

Úszásoktatás az Ötös Suliban 

 

Üdvözöllek az Ötös  Suli leendő elsőseként. Egykori Ötös diákként remélem, az általános 
iskolai évek után hozzám hasonlóan Te szívesen gondolsz majd vissza egykori iskoládra. Remélem, 

már az első napoktól úgy fogod érezni, hogy jó választás volt az  Ötös Suliba iratkozni. 

Csak megerősíteni tudom, amit az igazgató néni és a leendő tanító nénik bemutatkozásában 

hallottál, hogy egy családias légkörbe csöppensz amikor átléped az iskola kapuit. 

Ugyanezt éreztem, amikor a 2019-2020-as tanévet tervezve újra beléptem egykori iskolámba 

azzal a gondolattal, hogy most visszaadjak egy kicsit abból, amit itt kaptam. 

A gondolat egyből pozitív visszhangra talált, ettől a tanévtől kezdődően indult el egy 
együttműködés a Gigászok Sportegyesület és az Ötös iskola között, melynek keretében az iskola és az 

egyesület az első osztályos tanulóknak egész tanéven keresztül térítésmentesen biztosítja az 

úszásoktatást. 

A gyerekek a délutáni szabadidős foglalkozás keretében vesznek részt az oktatáson, az iskola 

mellett lévő uszodába az iskola pedagógusai kísérik át őket. Az uszodában az egyesület oktatója várja 

a gyerekeket, majd a foglalkozás után szintén az iskola pedagógusai kísérik vissza őket az iskolába. 

 

Az egyesületről 

A Gigászokat már mindenki ismeri a városban jégkorongosaink révén. Az egyesület 2018-ban 

úszószakosztállyal is bővült, az oktatásokat, edzéseket az Ötös  iskola mellett lévő Markovits Kálmán 

Városi Uszodában tartjuk. Egyesületünk 2019-től tagja a Magyar Úszó Szövetségnek, részt vesz annak 
versenyrendszerében. Úszóink eredményesen szerepelnek a városi és más városok által szervezett 

amatőr versenyeken, illetve a Diákolimpia megyei fordulóján több dobogós helyezésünk is volt. 

Tavaly részt vettünk a  gyermekeknek szervezett „Olimpián” , Klagenfurtban a United World Games-

en, ahol szintén tisztesen helyt álltak úszóink. 

 

Magamról 

Prouteau Évának hívnak, tősgyökeres hatvani, egykori Ötös Sulis diák vagyok. Eredeti 

képzettségem tanító, francia nyelvtanár. Három gyermekem van, a velük otthon töltött évek alatt 
képeztem át magam és a munkaerőpiacra való visszatérésem óta csak a medencében,  illetve a 

medenceparton dolgozom, babaúszás oktatóként, gyermekkori rekreációs és gyógyúszás oktatóként, 

úszóedzőként.  

Évek óta én tartom az intézményi óvodás vízhez szoktató foglalkozásokat, bizonyára 

találkoztunk is az ovis úszáson. 



Tanítóként úgy gondolom, az úszást is hasonlóan az írás-olvasásához mindenkinek el kell 

sajátítania, hiszen adott esetben akár életmentő funkciója is lehet ezen tudásunknak. Vallom, hogy 

ugyanúgy, mint az írás-olvasást az úszást is mindenki el tudja sajátítani, nyilván  lehetnek egyéni, 
időbeli különbségek. Mesteremnek Kiss Miklós tekintem, aki nagyon sok később eredményes úszó 

nevelőedzője volt. Az általa preferált „kis lépésekkel nagy pontossággal” módszert alkalmazom az 

oktatás során. 

Az  Ötös  Suli  úttörőként a városban biztosítja az elsősöknek az egész tanéven át tartó térítésmentes 

úszásoktatás lehetőségét, kérem, éljetek vele! 

 

             Prouteau Éva 

      Gigászok Sportegyesület Úszószakosztály vezető 

 

 

  

 

 

  

  

 


