
Kertész Róbert, az ülőröplabda szerelmese  

 

A napokban lehetőségem adódott újra beszélgetésbe elegyedni, iskolánk 
tanulójával, Kertész Róberttel. Mint tudjuk, Robi egy sajnálatos balesetben 
elveszítette egyik lábát. De ezek után sem adta fel, és tovább küzdött. 

- Gyerekkorom óta sportolok. A balesetem után fedezett fel a mozgássérült 
röplabda csapat, a Piremon SE – kezdte. Miután meginvitálták egy 
edzésükre Robinak rögtön megtetszett az ülőröplabda. Úgy gondolja ez az 
egyik dolog, ami segített neki túllépni a balesete utána kemény időszakon. 

- Volt mivel lekötni a figyelmem, és közben sportolhattam is. Ez a csapat, 
és ez a sport mára már az életem részévé vált. 

Mindig lelkesedve várja az edzéseket és a meccseken is mindent belead. Mint 
megtudtam már több külföldi tornán is részt vehetett, de csak idén lehetett kezdő 
játékos egy igen rangos tornán, amire rendkívül büszke. 

- Mindig van hova fejlődni – mondta mosolyogva. Úgy érzi, még mindig 
nem annyira jó játékos, amilyen szeretne lenni. A csapat jó légköre 
maximálisan támogatja, már szinte a második családjaként emlegeti őket. 

Több versenyen is részt vehetett, 2010-ben a Klub csapatban a Magyar 
Bajnokságon első helyezést értek el.  

- Hatalmas élményeim közé tartozik, amikor a magyar válogatott tagja 
lehetettem 2010-ben –mondta lelkesen. 

Miközben Robival beszélgettem, szinte alig tudtam figyelni a sok eredményre, 
viszont feltűnt, hogy majdnem minden megmérettetésükön első helyezést értek 
el. A legjelentősebb eredményei: 

 - 2010.  Bajnok Csapatok Európai Kupája – 4. hely  

-2013. Európai Bajnokság - 10. hely 

 -2015 Sarajevo Open – 7. hely 

-2014 Magyar Bajnokság - 1. hely 

  -2015 Magyar Kupa – 1. hely 



Úgy vélem,  méltón lehetünk büszkék arra, hogy nap mint nap ilyen emberek 
között tölthetjük iskolás éveinket. Robi nem csak számomra, de úgy 
gondolom minden iskolatársam számára inspiráló, nem csak abban hogyan 
éljük meg álmainkat, hanem abban is, hogy soha ne adjuk fel. 

Ő megcsinálta. Túllendült a nehézségeken egy sport segítségével. További 
kiváló eredményeket és kitartást kívánok neki! 

Brátán Dalma  

10. A osztályos tanuló 

 


