
A szentesi Rácz Nikolettnek nagy álma a 
paralimpia 

A 14 éves szentesi paraúszó, Rácz Nikolett 7. lett a közelmúltban Berlinben 
rendezett Európa-bajnokságon. A fiatal sportolónak nagy álma a paralimpia, és 
elképzelhetı, hogy szabadkártyával ez már a 2012-es londoni játékokon 
megvalósulhat. 

A 14 éves Rácz Nikolettnek születési rendellenesség 
miatt bal kézfejérıl hiányoznak az ujjai. Társai 
eleinte csúfolták emiatt, az utóbbi idıben azonban 
inkább már arról faggatják, milyen eredményt ért el 
aktuális versenyén. A fiatal szentesi paraúszóval 6 
éve foglalkozik Kovács Brigitta (27), s eddig több 
mint 100 érmet nyert a különbözı viadalokon. 
Legutóbb a Berlinben rendezett Európa-bajnokságról 
– ide a Mol Nyrt. és a szentesi önkormányzat 
támogatásának köszönhetıen utazhatott el – 
kérdezhették, ahol fıszámában, 100 m mellen a 7. 
helyen végzett. 
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– Jó tanítvány és jó tanuló – fogalmazta meg véleményét tömören Nikirıl Brigitta. – 
Szorgalmas, az elmúlt egy évben is sokat fejlıdött, nagy célunk, álmunk, hogy 
szabadkártyával akár már a londoni paralimpiára kijusson, ehhez a világranglistán 
számában a legjobb nyolcba kellene kerülnie, jelenleg a 11. helyen áll. Ha nem 
sikerül, akkor sincs tragédia, a többi olimpiai indulást szinte tutira veszem. 
 
Brigitta is úszott, de „kiidegelte" az edzıjét, és kiebrudalták a csoportból. Ekkor 
került dr. Tóth Gyulához, és a vízilabdában korosztályos válogatottságig vitte. Mikor 
felvették a fıiskolára, a tanulás gyızött a sport felett, de hamarosan visszatért, 
ezúttal a medence partjára, és elkezdett úszóedzéseket tartani a helyi egyesületben, 
a Szentes Városi Úszóklubban, Rébeliné Vincze Edit révén. Rácz Nikolettel 6 éve 
foglalkozik, és a kislány 2007-ben indult elsı versenyén.  
 
– Niki a sportban teljesedett ki, fogyatékosságával teljes, így kell ıt elfogadni. Büszke 
vagyok közös sikereinkre, országos bajnoki címeire, junior világkupa-gyızelmeire és a 
mostani 7. helyezésre – mondta a már családtagnak számító Brigitta, akinek 3 
hónapja saját csemetéjérıl, Zalánról is gondoskodnia kell. A szülés elıtti napon még 
edzést tartott, majd átvette tanítványait Lakos Ivett, és segített Niki felkészítésében 

Egyszer edzı szeretne lenni. Fotó: DM/DV 
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is. 
 

 
– Pici korom óta úszom, rehabilitációként ez a mozgásforma, sport kellett ahhoz, 
hogy megerısödjön a kezem. Megszerettem a vizet, az úszást, a szezonban minden 
nap jövök edzésre, most szeptemberig pihenhetek. Valóban a paralimpia a nagy 
álom, és az, hogy ott a nyolcas fináléba kerüljek. Példaképem a többszörös 
paralimpiai bajnok, ma már sportkommentátor, Pásztory Dóra, de felnézek Kovács 
Ágnesre és Gyurta Dánielre is, nagyon örültem, hogy Daninak 200 méter mellen 
sikerült megvédenie világbajnoki címét. Soha nem szakadok el a sportágtól, a víztıl, 
az aktív pályafutás után edzıként szeretnék dolgozni – közölte Nikolett.  

Rácz Nikolett edzıjével, Kovács Brigittával. 
Fotó: DM/DV
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