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Az iskola befejezése után, még 
júniusban elkezdõdtek az igazi, 
kemény edzések, amelyek során 
napi négy órát úsztak és egy 

órát tornásztak a versenyzõk. 
Valamennyien szorgalmasan 
és odaadóan végezték a felké-
szülést, tudva, hogy ellenfeleik 

Sikeres nyarat zárt az Elsõ Érdi Úszó Egylet
év közben jóval több munkát 
végeztek náluk. 

Az érdi uszoda megnyitása-
kor, január közepén, két-három 
hónapos lemaradásban voltunk 
más egyesületekhez képest a 
felkészülésben. Tudtuk, ezt 
nem lesz könnyû behozni, de 
– köszönhetõen a nyári inten-
zív munkának – jórészt sike-
rült ledolgozni a lemaradást. Az 
egyesület versenyzõi valamen-
nyi korosztályos országos baj-
nokságon részt vettek, és szá-
mos értékes helyezés mellett 
érmekkel és országos bajnoki 
címmel tették le névjegyüket a 
megmérettetéseken. 

A feladatot nehezítette, hogy 
elõször az ifjúsági ob-n kel-
lett helytállnunk Tóth Lilivel. 
Ráadásul a legrövidebb fel-
készülési idõvel, hiszen ez a 
verseny június 17–20-án volt 
Egerben. Lili döntõbe jutott 50, 
100, 200 méteres mellúszásban, 
50, 100 méteres hátúszásban, 
50 méteres gyorsúszásban, és 
középdöntõbe került 50 méteres 
pillangóúszásban is. Másik ifi 
korú versenyzõnk, Bõsz Regina 
is megérdemel minden dicsé-
retet, hiszen elsõ alkalommal 
szerepelt ilyen rangos verse-

nyen, és becsülettel helytállva, 
valamennyi számában egyéni 
csúccsal megúszta a kötelezõ 
szintidõket. 

Nem volt megállás: követke-
zett június 25–27-én a Marcali-
ban rendezett vidék-ob. Jó han-
gulatú, sikeres verseny volt, 
amelyet nyitott medencében 
rendeztek. Elsõ nap kissé ránk 
ijesztett az esõs idõ és a 24,5 

fokos víz, de az eredményeink 
jók voltak, vasárnapra az idõ 
is megjavult, sõt megszülettek 
egyesületünk elsõ felnõtt bajnoki 
érmei! Tóth Lili ezüstérmes lett 
50 és 100 méteres mellúszásban. 
Gyermek kategóriában ezüstér-
met nyert a 4x50 méteres fiú 
gyorsváltónk és a vegyes váltónk 
is Traum Zoltán, Kováts Gergõ, 
Tekauer Márk, Kovács Benedek 
összeállításban. A versenyen 
részt vett és egyéni csúcsait szé-
pen megjavította Bõsz Regina, 
Plagányi Fanny, Vörös Orsolya, 
Újvári Márk, Kedves Hugó és 
Tóth Alex. 

Egyetlen hétvége kihagyásá-
val, július 9-én ismét Egerben 
álltunk rajthoz a felnõtt-ob-n. 
Tóth Lili két számban indult, és 
középdöntõbe került 50 méte-

res hátúszásban és 100 méteres 
mellúszásban is.

Július 17–18-án következett 
Hódmezõvásárhely, az Országos 
Delfin Seregszemle. Rendkívül 
hosszú és fárasztó verseny volt, 
de megérte, mert Milák Kristóf 
kitûnõ idõvel ezüstérmet szer-
zett 100 méteres hátúszásban, 
és a többi számában is remekül 
szerepelt. A többi gyerek közül 
feltétlen kiemelést érdemel 
Beliczai Bóra, aki 100, 200, 400 
méteres gyorsúszásban, vala-
mint 100 méteres hátúszásban 
elért kitûnõ eredménye alapján 
csupán a számára kedvezõtlen 
korosztályos értékelés miatt 
nem lett érmes. Beliczai Bence, 
Vigassy Bálint, Bujka Zétény, 
Varga Hanga és Hoppál Sára is 
nagyon szépen javítottak egyéni 
legjobb idõeredményeiken. 

Következett július 23–25-
én a Miskolcon megrendezett 
gyermek-ob. A vadonatúj mis-
kolci uszodában, baljós elõjelek 
után ragyogóan szerepeltünk. 
Csapatunk egyik erõssége, Kovács 
Benedek a verseny elõtt néhány 
nappal eltörte a lábujját, és ez 
jelentõsen rányomta a bélyegét 
az egyéni szereplésére, a váltók 
versenyében azonban oroszlán-
ként küzdve vette ki részét a 
sikerekbõl. Nehezítésképpen a 
váltónk másik fontos embere, 
Kedves Hugó Miskolcon törte 
el a sarkát… Ennek ellenére a 
váltóban õ is kitett magáért. 
Ezüstérmet szereztünk 4x200 
méteres fiú gyorsváltóban, 
bronzérmet pedig a 4x100 méte-
res fiú gyorsváltóban Tekauer 
Márk, Kovács Benedek, Kedves 
Hugó, Jánosi Kristóf összeál-
lításban. Egyéniben Tekauer 
Márk volt a legeredményesebb. 
200 méteres vegyesúszásban 8. 
lett, 100 méteres hátúszásban 
bronzérmet, 100 méteres pil-

langóúszásban pedig ezüstér-
met szerzett – nagy csatában, 
igen szoros befutóval, hajszál-
lal lemaradva a gyõzelemrõl. 
Végül, de nem utolsósorban 
200 méteres pillangóúszásban 
imponáló magabiztossággal 
országos bajnoki címet szer-
zett, megvédve a tavaly meg-
szerzett bajnoki címét ezen a 
távon. A többi versenyzõnk: 
Kováts Gergõ, Traum Zoltán, 
Fehér Virág, Varga Eszter, Végh 
Norbert szintén szépen javított 
egyéni legjobb idõeredményén.

A nyári szezon utolsó verse-
nye a serdülõ-ob volt július 29-e 
és augusztus 1-je között, ismét 
Egerben. Versenyzõink számára 
a tisztes helytállás volt a cél, 
ami sikerült is. Valamennyien 
egyéni csúcsok sorával bizonyí-
tották felkészültségüket. Újvári 
Márk középdöntõbe jutott 50 
m-es mellúszásban és 50 m-es 
pillangóúszásban. Jól szerepelt 
Traum Zoltán, Plagányi Fanny, 
Vörös Orsolya és Plagányi 
Neszta is.  

Õsszel remélhetõleg kipihen-
ten, új energiákkal feltöltõdve 
kezdjük a felkészülést a 
következõ versenyekre.      

 Plagányi Zsolt vezetõedzõ

Úszás, váltó – Sérülések ellenére kiválóan szerepelt a fiú gyorsváltó Jánosi 
Kristóf, Tekauer Márk, Kedves Hugó, Kovács Benedek összeállításban.  
A képen mögöttük Plagányi Zsolt vezetõedzõ

A miskolci gyermek országos 
bajnokság legeredményesebb érdi 
versenyzõje Tekauer Márk volt

Tóth Lili a felnõttek között is helytállt

Kitûnõ idõvel lett ezüstérmes a 
„delfinek” között Milák Kristóf


