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Kiválóan szerepelnek városunk úszói a korosztályos bajnokságokon  

Eddig hét érem került Érdre
Milák Kristóf kezdte a baj-
nokságokat július 18-19-én 
Hódmezővásárhelyen, a Béka-
Delfin seregszemlén. A népes 
és erős mezőnyben a két napos 
versenyen hatalmas egyéni csú-
csokat úszva teljesítette a távo-
kat az Első Érdi Úszó Egylet 
2000-es születésű versenyzője. 
Utolsó versenyszámában, a 100 
méteres hátúszásban mindössze 
24 századmásodperccel maradt 
el a győztestől és szerezte meg 
az ezüstérmet.

Július 24-25-26-án Székes-
fehérvár volt a helyszíne az 
országos gyermekbajnokság-
nak. Az első napon hat érdi 
versenyző indult a délelőtti elő-
futamokon: Plagányi Neszta, 
Vörös Orsolya, Kováts Gergő, 
Kedves Hugó, Kovács Benedek, 
Tekauer Márk. A délutáni dön-
tőkbe Kováts Gergő 200 méteres 

mellúszásban, valamint Kovács 
Benedek és Tekauer Márk 400 
méteres gyorsúszásban került. 
A 200 méteres mellúszás dön-
tőjében a hatodik helyet sze-
rezte meg Kováts Gergő. A 
400 méteres gyorsúszás dön-
tője óriási csatát hozott, ahol 
Tekauer Márk második, Kovács 
Benedek harmadik helyen 
csapott célba. A délutáni záró 
számban, a 4X100 méteres 
vegyesváltóban a nyolcadik 
helyet szerezte meg a Tekauer 
Márk, Kovács Benedek, Jánosi 
Kristóf, Kedves Hugó összeállí-
tású érdi váltó.

A második napi, délelőtti elő-

futamokon – Jánosi Kristóffal 
kiegészülve - már hét verseny-
zőnk vett részt. A délutáni dön-
tőkbe a 200 méteres pillangó-
úszásban Tekauer Márk, a 100 
méteres gyorsúszásban pedig 
Kovács Benedek került be. A 
100 méteres gyorsúszás döntő-
jében Kovács Benedek hatalmas 
egyéni csúcsot teljesítve végül 
a negyedik helyen végzett. A 
200 méteres pillangóúszás dön-
tőjében Tekauer Márk végig 
vezetve a döntő mezőnyét élete 
legjobb idejét teljesítve elsőként 
csapott a célba, megszerezve 
ezzel az Első Érdi Úszó Egylet 
idei első országos bajnoki címét. 
Ráadásként a nap végén, a 
4X200 méteres gyorsúszó váltók 
versenyében - nagy meglepetést 
szerezve - remek versenyzéssel 
a harmadik helyet szerezte meg 
a fiú váltónk. Ez az eredmény 
azért is nagyon bíztató, mert 
az érdi versenyzők mind 98’-as 
születésűek és a 97’-es évjárattal 
együtt úszva teljesítették ezt.

A harmadik napi előfutamok-
ból Kovács Benedek 200 méteres 
gyorsúszásban és Tekauer Márk 
100 méteres pillangóúszásban 
került döntőbe. Kovács Benedek 
a délelőtti idejéből is tovább 
faragva hatalmas egyéni csúc-
csal a második helyet szerez-
te meg. Tekauer Márk pedig 
élete legjobb idejével bronzér-
met szerzett. A bajnokság utol-
só versenyszámában, a 4X100 
méteres gyorsváltóban a nagyon 
előkelő hatodik helyet hozta a 
fiú csapatunk.

Összegzésként elmondható, 
hogy az Első Érdi Úszó Egylet 
versenyzői az eddigi legeredmé-
nyesebb bajnokságukon vannak 
túl. A következő héten a serdü-
lő bajnokságon áll még rajthoz 
négy versenyzőnk Egerben.

Minden versenyzőnek és 
edzőiknek gratulálunk az elért 
eredményekhez!   

Az olaszországi Teramoban 
rendezték meg július 6. és 12. 
között az Interamnia World 
Cup nevet viselő nemhivata-
los kézilabda utánpótlás világ-
bajnokságot. A rendezvény 
37 éves múltra tekint vissza, 
1972-ben volt az első torna, 
azzal a céllal, hogy a régió 
turisztika lehetőségeit bővít-
sék. A több száz csapat küz-
delmei 17 pályán zajlottak – az 
érdi Treff 07 nem akármilyen 
részvételével.

A Treff 07 két korosztállyal 
indult a nemhivatalos után-
pótlás világbajnokságon. A két 
csapat összesen 16 mérkőzést 
játszott, amiből 13-at győze-
lemmel fejezett be. Az 1997-es 
születések, akik mindössze 
másfél éve játszanak együtt, 
a tornán minden várakozást 
felülmúlva ezüstérmet sze-
reztek. Egyetlen vereségüket 
a döntőben szenvedték el, 
ráadásul egy olyan csapat-
tól, amelyiket a csoportmér-
kőzések folyamán két góllal 
megvertek. Ebben a korosz-
tályban 12 csapat szerepelt, 
két hatos csoportba osztva. 
A csoportmérkőzéseket a gye-
rekek 100 százalékosan telje-
sítették, és egészen a döntőig 
meneteltek. Itt azonban a len-
gyel csapat diadalmaskodott. 

– Ezek a gyerekek még nem 
játszottak ilyen körülmények 
között, nincsenek hozzászok-
va ahhoz, hogy este fél 11-kor, 
óriási zajban, tömött lelátók 
előtt lépjenek pályára. Az ola-
szok „Szepesi György módra” 
közvetítették a találkozót, ami 
csak fokozta a hangzavart, és 
ez talán minket jobban zavart, 
mint az ellenfelet. Akárhányszor 
eszembe jut a döntő, arra jutok, 
hogy többet nem tudtam volna 
hozzátenni. Azért fájó ez, mert 
szinte végig két góllal vezet-
tünk, és végül eggyel kaptunk 
ki. Volt egy kis pityergés a gye-
rekek részéről, de ez teljesen 
rendben van. Amikor azonban 
az eredményhirdetésre került 

a sor és magasba emelhették 
a második helyért járó kupát, 
nagyon boldogok voltak, én 
pedig természetesen roppant 
büszke vagyok rájuk – idézte 
fel a döntő napját Cselovszky 
Lajos edző.

Ami a 93’-as korosztályt 
illeti; ők már hosszabb ideje 
kézilabdázó társaság, így 
Cselovszky Lajos abban bízott, 
hogy valami igazán emléke-
zeteset nyújtanak majd. Ez 
azonban rajtuk kívülálló okok-
ból nem sikerült. Az olaszok 
ugyanis nem mindig álltak a 
helyzet magaslatán és a szer-
vezési oldalról akadtak olyan 
problémák, amelyek egyértel-
műen a mienket sújtották. 

– A csoportmérkőzések alatt 
történt, hogy az egyik mec-
csünket rossz helyre írták ki. 
Megérkeztünk a helyszínre és 
kiderült, hogy nem ott kell ját-
szaniuk. Hogy ne késsünk el, 
a 6 kilométeres távot a másik 
csarnokig futva tettük meg 
a 32 fokos melegben, és két 
perccel a találkozó előtt érkez-
tünk meg. Nem is csoda, hogy 
kikaptunk a dánoktól, így ők 
lettek a csoportelsők, mi pedig 
a másodikok – fogalmazott az 
edző. Ahhoz, hogy elődöntő-
be jussanak, a másik három 
második helyzettel is meg kel-
lett mérkőzniük. Itt egy másik 
dán csapattól egygólos vere-
séget szenvedtek, ugyanakkor 
simán verték azokat a norvé-
gokat, akik végül a korosztály-
ban aranyérmet nyertek, de 
a megszerzett ötödik hely is 
nagyszerű eredmény.

Cselovszky Lajos így sum-
mázta az olaszországi vendég-
szereplést: 

– Olyat teljesített ez a két tár-
saság, amire mindenki büsz-
ke lehet Érden. Köszönjük a 
támogatást és a felszerelést az 
önkormányzatnak, és hálásak 
vagyunk mindenkinek, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
ilyen eredményt érjünk el.

 Szabó Réka Nikoletta

Kézilabdasiker 
nemzetközi porondon

Az egy évvel idõsebbek között bronzérmet szerzõ 4X200 méteres fiú 
gyorsváltó tagjai, balról jobbra: Jánosi Kristóf, Kovács Benedek, Kedves 
Hugó, Tekauer Márk, valamint edzõik: Egerszegi Klára és Plagányi Zsolt

Okkal jókedvû a csapat az olaszországi torna után

sport

Jövõ héten Honvéd–Panathinaikosz

Közeledik a csúcspont

Augusztus 7-én, pénteken a 
Honvéd B csapat nyitja a sort egy 
NB II-es bajnoki mérkõzéssel.

– Aznap este a klub vezetõi 
ünnepi fogadáson köszöntik a 
régi és mai játékosokat és a 
támogatókat – mondta Szabados 
Gábor, a klub kommunikációs 
igazgatója. Másnap, szombaton 
az 1993-as születésûeké a pálya: 
a Bozsik-stadion mûfüvén 
megkezdõdik a Honvéd Cente-
náriumi Kupa, amelyen a 
Honvéd 16 évesei mellett az 
Austria Wien, a Rapid Wien 
és a Puskás Ferenc Akadémia 
hasonló korosztálya vesz részt. 
Hogy szurkolóink se maradja-
nak ki a labdarúgásból, kiírásra 
került a Szurkolói Kupa, így 
megmutathatják, hogy képzelik 
el a góllövést a gyakorlatban. 

A délután folyamán késõ 
éjszakába nyúlóan koncertek 
sora szórakoztatja a közönséget. 
Délután fél 4-tõl a Black Velvet 
zenekar, negyed 7-tõl Kalapács 
József, míg háromnegyed 7-tõl 
Zorall koncertjén tombolhatnak 
a szurkolók. Ezután megválaszt-
ják Miss Centenáriumot, kiderül, 
ki a legszebb Honvéd-szurkoló 
hölgy. Majd egy kétórás P. Mobil-
koncert, záróakkordként pedig 
tûzijáték következik.

Persze azzal mindenki tisztá-
ban van, hogy a „bulis” szom-
bat után vasárnap lesz a focira-
jongók igazi ünnepe.

– Elõbb a Honvéd Cente-
náriumi Kupa bronzmeccsét 
vívják a mûfüvön, majd a cen-
terpályán a döntõt, a finálé 
után pedig a Honvéd elsõ csa-
pata egy igazi sztárgárdával, 
a görög Panathinaikosszal 
mérkõzik meg. Ki ne tudná, 
hogy a kispesti legenda, 
Puskás Ferenc edzõként a 
Bajnokcsapatok Európa-kupá-
ja döntõjébe vezette az athéni 
zöld-fehéreket, akiknek utódai 
az idei Bajnokok Ligájában is 
a legjobb 16 közé jutottak! Az 
izgalmas meccsek közben lesz 
a Miss Centenárium szépség-
verseny eredményhirdetése, 
lehet látogatni a sörsátort, és 
a szurkolóknak lehetõségük 
nyílik a futballistákkal is talál-
kozni, autogramokat kérni. 

Természetesen a mérkõzésre 
az Interticketnél, a www.jegy.
hu-n, az IBUSZ-nál, a Bozsik-
stadionban, a Bombázó sörö-
zõben még lehet jegyet kapni. 
Az állóhelyekért 1800, az 
ülõhelyért 2800, míg a tribü-
nért 5000 forintot kell fizetni. 

 F. Gy.

Már csak egy hét, és csúcspontjához érkezik a 
Budapest Honvéd FC centenáriumi programja. Akár ki 
is költözhetnek a Bozsik-stadionba a szurkolók, akik az 
augusztus 7. és 9. közötti születésnapi hétvége minden 
rendezvényén részt szeretnének venni. 

Milák Kristóf és Plagányi Zsolt edzõ

Középen Tekauer Márk, a 200 méteres pillangóúszás országos bajnoka


