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Lészkó-Kurucz Erika testnevelő tanárként végzett, a sporton belül a torna 
szakág határozza meg pályafutását. Nem véletlen, hiszen életének meghatározó 
része volt a tornász múltja, egykori válogatott, mesterfokú tornászként. 
Hazatérve szülővárosába álmát megvalósítva kezdte meg a munkát a 
gyermekekkel, fiatalokkal, akiket a mozgás, a zene, és a tánc szeretetére neveli. 
Egyesületi szinten az alapoktól építette fel a Tóth Károly által létrehozott 
Mezőberényi Malom-Fitness DS Egyesület tornász szakágat, mely feladata lett a 
sportélet támogatása, versenyeztetés, rekreáció, tömegsport támogatása, 
sportrendezvények szervezése. Tornász múltja bizonyítja a sport jellemformáló 
szerepét. Tanítványai irányában segítőkész attitűd jellemzi és testnevelői 
végzettségét is jól tudja alkalmazni, kitartó, elkötelezett.  
Segítőinek köszönhetően felnőtt csapattal is büszkélkedhet az általa képviselt 
egyesület, akikkel versenyeken is részt vesznek. Példát mutatva ő is tagja a 
csapatnak, amivel bizonyítja, hogy ma is élete része a mozgás, a torna. 
Példaként áll tanítványai előtt, hiszen mozdulatain, tanításában látszik, hogy 
annyira élvezi legalább az edzéseket, mint a versenyzést. Az elmúlt évek 
munkája eredményeként az általa felkészített tanulók a tornászversenyeken 
jobbnál jobb helyezéseket értek el. Az év közben végzett munka mellett nyári 
táborokat, felkészítő táborokat is szervez és szeretteti meg a gyermekekkel a 
mozgást, a tornát. Városi rendezvényeken rendszeresen mutatják be tudásukat. 
Erika a berényi tornász sportág motorja, aki energiát, motivációt és kitartást ad 
át tanítványainak. Rengeteget gyakorolnak, küzdenek céljaikért és ő maga az 
élén jár. A kitartó munka eredményessége bizonyítékaként sorolhatóak 
eredményeik, melyeket az elmúlt években értek el: 
Tanítványai részt vettek a Torna Diákolimpia Országos elődöntőjében 
Kecskeméten, és Jozaf Hédi tanítványa országos döntőbe került. Az Országos 
Fit Kid Dance B versenyen 2022-ben is elindultak tanítványai, mely életük első 
versenye volt. A tavaszi versenyek alapján három tanítványa jutott be az 
Országos Döntőbe, ahol Jozaf Hédi dobogóra állhatott, 3. helyezést elérve. 
2022. évben az egyesület kis csapata az Acro Free Dance Európai Kupán, az 
első nemzetközi versenyükön mérette meg magát és képviselte Magyarországot, 
ezen belül Mezőberényt. Szereplésükkel olyan sikeres volt, hogy első ilyen 
versenyükön a 6. helyen végeztek.  
Erikának munkája a hobbija, melyet élvezettel, céltudatossággal végez. Vallja, 
hogy az elért eredményeket edzői munkája mellett a közvetlen segítőinek, a 
szülőknek és a tanítványainak köszönhet.  
 

Edzői tevékenysége, az utánpótlás nevelés területén végzett példaértékű 
munkája, emberi magatartása és közösségépítő tevékenysége alapján 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2023 évben Lészkó-
Kurucz Erikának a „Mezőberény Sportjáért” elismerő címet adományozza. 


