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A felkészülést  a  megérde-
melt  augusztusi  pihenő  után 
szeptember  elején  kezdtük  a 
Gárdonyi Tanuszodában, amely 
végre saját otthonunknak tekint-
hető.  Alig  egy  hónapnyi  edzés 
után  rajtkőre  álltunk  a  Pest 
megyei  csb  harmadik  forduló-
ján, Monoron. A verseny  során 
egyre  nyilvánvalóbb  lett,  hogy 
csapatunk  az  évek  során  elő-
ször versenyben lehet a megyei 
bajnokság  második  helyéért. 
Győzött Tóth Lili, Újvári Márk, 
Tekauer Márk, Édes Enikő, 
Beliczai Bóra, a  4x50  méteres 
fiú  gyorsváltónk  a  2000-ben 
és  később  születettek  között. 
Tagjai:  Beliczai Bence, Kovács 
Krisztián, Vigassy Bálint, Milák 
Kristóf.  Érmes  helyezettjeink: 
Tóth Alex, Vigassy Barnabás, 
Milák Kristóf, Kovács Benedek, 
Fehér Virág, Varga Eszter, 
Plagányi Fanny, Hoppál Sára, 
Vörös Orsolya. 
Alig egy héttel később Móron 

versenyeztünk  rendkívül  erős 
mezőnyben:  aranyérmeseink: 

Traum Zoltán,  Milák  Kristóf, 
Tekauer Márk. Közülük Traum 
Zoltán  és  Tekauer  Márk  kor-
osztályának  legeredményesebb 
versenyzője is lett. 
Következett  egy  erős  buda-

pesti  verseny,  amin  egyetlen 
versenyzőnk  vett  részt:  Milák 
Kristóf,  aki  egy  értékes  harma-
dik  helyezést  szerzett  200  m 
háton. Október végén újra a tel-
jes csapat küzdött a Pest megyei 
csb  4.,  egyben  utolsó  forduló-
jában.  A tét  az  összetett  ver-
seny  2.  helye  volt  számunkra. 
Valamennyi versenyzőnk maxi-
mális  teljesítményt  nyújtott,  és 
első izben sikerült megelőznünk 
a  kiváló  úszóhagyományokkal 
rendelkező Vác csapatát. Óriási 
előrelépés  ez  az  eredményes-
ségünkben,  aminek  fényében 
célunk  lehet  a  csapatverseny 
első  helyének  megszerzése  az 
országos szinten is erős százha-
lombattai  csapat  ellenében.  … 
Első lépésként a verseny elején 
40  másodikos  úszó  osztályo-
sunk  remek  bemutatóversenyt 

úszott.  Úszóink  remekeltek! 
Győzteseink: Édes Enikő (100 m 
hát), Beliczai Bóra (50 hát, 200 
gyors),  Milák  Kristóf  (100  hát, 
200  gyors),  Tekauer  Márk  (50 
hát,  100  gyors),  Tóth  Lili  (100 
gyors,  100  mell),  Újvári  Márk 
(50 pillangó, 200 vegyes), 4x50 
méteres fiú gyorsváltó (Tekauer 
Márk,  Jánosi Kristóf,  Milák 
Kristóf,  Végh Norbert  összeál-
lításban).  Érmeseink:  Tóth  Lili 
(50 m hát 2.), Vigassy Barnabás 
(50  m  hát  2.),  Plagányi  Fanny 
(100  m  hát3.,  200  m  vegyes 
3.), Plagányi Neszta (100 m hát 
2.), Hollóvári Nicole (100 m hát 
3.),Traum  Zoltán  (50  m  mell 
3.),  Varga Hanga  (50  m  hát 
2.,  200  m  gyors  2.),  Hoppál 
Sára (50 m hát 3., 200 m gyors 
3.) Polányi Levente  (100 m  hát 
3.), Jánosi Kristóf (50m hát 3.), 
Végh Norbert (50 m hát 2.). 
Összesítésben  tehát  2010-

ben a Pest megyei csb 2. helye-
zettje  az  Első  Érdi  Úszóegylet! 
Valamennyi  versenyzőnknek, 
szüleiknek és a felkészítő edzők-
nek köszönjük áldozatos és kitar-
tó  munkáját.  November  köze-
pén „legidősebb” úszóink  részt 
vettek  a  Rövidpályás  Országos 
Bajnokságon. Dicséretesen  sze-
repelt Bősz Regina, aki az egész 
őszi  felkészülési  időszakban 
betegségekkel  küzdött,  vala-
mint Újvári Márk, aki iskolai és 
egyéb  elfoglaltságai  miatt  csak 
részben  tudott  felkészülni,  de 
Tóth Alex is helytállt. A legjobb 
eredményt  Tóth  Lili  érte  el.  Õ 
hatalmas  egyéni  csúcsot  úszva 
kevéssel  maradt  le  a  döntőről 
50 m gyorson, azután áttörte az 
1  percet  100  gyorson  és  a  har-
madik napon, feltéve a koronát 
addigi teljesítményére, döntőbe 
jutott és ott 7. helyezést szerzett 

A maratoni  röplabdatornát 
immár harmadik éve rendezték 
meg  Érden.  A Delta  Röplabda 
Sportegyesület volt 2011. január 
hetedikén  gazdája  az  évindító 
röplabdaparádénak. 
A 2011  percig  tartó  játékot 

az  egyesület  elnöke,  Dömötör 
László felkérésére néhány perc-
cel  éjfél  előtt  a  város  polgár-
mestere,  T. Mészáros András 
nyitotta meg.
–  Amikor  első  alkalommal 

rendezték  meg  a  város  támo-
gatásával a rendezvényt, kíván-
csi  voltam,  van-e  létjogosult-
sága  egy  ilyen  tornának?  Ma 
már látom, hogy jó döntés volt, 
hiszen  hagyományt  teremtet-
tünk.
 A polgármester hangsúlyozta, 

hogy a városban egyre nagyobb 
népszerûségnek  örvend  a  röp-
labdasport,  és  elismerését 
fejezte ki  a nyolcvanöt  játékos-
nak meg  a  közönségnek,  hogy 
immár  harmadszor  ilyen  nagy 
létszámban jöttek el a maratoni 
tornára. 
A vegyes  röplabda  szabályai 

szerint  két  csoportban  5-5  csa-
pat játszott egymás ellen 40 per-
ces  váltással.  A csoportverseny 
a  fehér  és  kék  csapatok  között 
zajlott,  de  a  csapatok  között  is 
verseny volt, ki nyeri a  legtöbb 
szettet.  Idén  három  érdi  csa-
pat  indult,  a  Delta  Tigrisek,  a 
Háló-társak, és a DelMa, a többi 
résztvevő Budapestről érkezett. 
A több  mint  harminchárom  és 
fél óráig tartó verseny közben a 
játékosok a tantermekben kiala-
kított pihenőszobákban alhattak 
a meccsek  között.  A büfében  a 
sárkányhajós  világbajnok  érdi 
sportember, Tóth Attila gondos-
kodott a versenyzők ellátásáról. 
Nem volt könnyû két éjszakát 

is röplabdázással tölteni, de ezt 
a  kihívást  is  vállalták  a  játéko-
sok. Végig színvonalas, kemény 
csaták jellemezték a meccseket. 
Vasárnap az utolsó forduló még 
javában zajlott, amikor elkezdő-

dött  a  Köztünk  élő  sportlegen-
dák  versenye.  A röplabdázás 
kiemelkedő egyéniségei látogat-
tak ki a rendezvényre. Két sport-
embert érdemes közülük külön 
is  kiemelni.  Dr. Kotsis Attiláné 
játékosként 26 alkalommal volt 
válogatott,  igazi  sikereit  pedig 
edzőként,  szövetségi  kapitány-
ként  érte  el.  1970-től,  három 
év megszakítással,  1985-ig  volt 
a  női  válogatott  szakvezetője. 
Irányításával  az  együttes  olim-
piai  és  világbajnoki  negyedik, 
valamint  EB  második  és  har-
madik helyezést szerzett. Tatár 
Mihály 265 alkalommal játszott 
a  válogatottban.  Négyszeres 
bajnok,  ötszörös  Magyar 
Népköztársasági  Kupa-győztes. 
Európa-bajnokságon  1963-ban 
második;  A világbajnokságon 
1960-ban  hatodik;  A tokiói 
olimpián  1964-ben  hatodik. 
1958-ban  az  Európa-bajnokság 
legtechnikásabb játékosa, 1962-
ben  a  világbajnokság  legjobb 
támadójátékosa,  négyszer  volt 
hazánkban  az  év  legjobb  röp-
labdázója.
A maratoni  játék  végig  kiéle-

zett küzdelmet hozott. A verseny 
végeredményét  az  utolsó  két 
mérkőzés  döntötte  el.  A tornát 
az  Újbuda  Last  Minute  nyerte, 
második  a Meteor,  a  harmadik 
az Én és a többiek lett. Az ered-
ményhirdetés  előtt  a  sztárjáté-
kosok  vegyes  csapata  bónusz 
játékot  játszott  a  győztessel. 
A mérkőzést  Hóbor Béla  nem-
zetközi  játékvezető,  a  Magyar 
Röplabda  Szövetség  elnökségi 
tagja vezette. A két játszma fer-
geteges  játékot  hozott,  amit  a 
nézők vastapssal jutalmaztak.
Az  ünnepélyes  eredményhir-

detésen  a  torna  győztes  csapa-
tának  járó  kupát,  érmeket  és 
labdákat Hóbor Béla,  a  legjobb 
női és férfi játékosok különdíjait 
Kotsis  Attiláné  és  Tatár Mihály 
adta át. 
A legjobb  érdi  női  és  férfi 

játékosnak  járó  különdíjat  és 
T.Mészáros  András  polgár-
mester  személyes  ajándékát 
(2  db  röplabda)  Mórás Zsolt, 
a  közgyûlés  sportbizottságá-
nak  elnöke  adta  át.  A Delta 
Röplabda Sportegyesület Elnöke 
1-1  röplabdával  jutalmazta  a 
legfiatalabb  (Filibér Anna  15 
éves,  Mittomén)  és  a  legidő-
sebb  (Mészáros József  65éves, 
DelMa) játékosokat.

Dömötör László, a torna főren-
dezője ezúton is szeretne köszö-
netet mondani Érd Megyei Jogú 
Városnak, az MRSZ-nek, a TOTI 
Sport  Kft-nek  és  az  UFS Group 
Holding Zrt-nek a támogatásért, 
valamint  az  összes  versenyző-
nek  a  részvételért,  és  a  jó  játé-
kért.

Úszók szezonzárása
50 m mellen. Eredménye maxi-
mális elismerést érdemel. 
November  végén  Baján  ver-

senyzett  a  teljes  csapatunk. 
Kétnapos hosszú, fárasztó meg-
méretés  volt  a  Halászlé  Kupa. 
Remek egyéni eredmények szü-
lettek,  amelyek  közül  az  élre 
kívánkozik Milák Kristófé. Milák 
hat  egyéni  számban  indult  és 
valamennyit  megnyerte  (50  m 
pillangó,100 m gyors, 50 m hát, 
50  m  gyors,  200  m  gyors,  100 
m  hát),  és  tagja  volt  a  szintén 
győztes  4x50  m-es  fiú  gyors-
váltónak  is,  amelynek  további 
tagjai:  Tekauer  Márk,  Kovács 
Benedek  és  Jánosi  Kristóf  vol-
tak.  További  aranyérmeseink: 
Tekauer  Márk  (50  m  pillan-
gó,100  m  pillangó,  50m  gyors, 
100m  hát),  Kovács  Benedek 
(200 m gyors), Tóth Lili  (50 m 
mell).  A csapatversenyben  30 
egyesület  között  az  előkelő  2. 
helyet szereztük meg! 
December  elején  Egerbe 

látogattunk,  ahol  csapatunk 
a  verseny  legeredményesebb-
je  lett.  Aranyérmeseink:  Milák 
Kristóf  (100  m  gyors,  100  m 
pillangó)  Traum  Zoltán  (100 
m  gyors,  100  m  mell),  Tóth 
Lili (100 m gyors, 100 m mell), 
Beliczai  Bence  (100  m  mell), 
Újvári  Márk  (100m  pillangó). 
A leány  4x50m-es  vegyesváltó 
feledhetetlen  nagy  csatában 
győzött.  Hajráemberünk, Vörös 
Orsolya  óriási  szívvel  küzdve, 
mindössze  1  tizedmásodperces 
előnnyel  ért  célba  a  második 
helyezett  váltó  előtt.  Plagányi 
Fanny,  Tóth  Lili  és  Hollóvári 
Nicole  volt  még  a  váltó  tagja. 
Fiúváltónk  nem  kényszerült 
ilyen  éles  küzdelemre,  hiszen 
tíz  másodperces  előnnyel  dia-
dalmaskodtak.  A váltó  tagjai: 
Kováts  Gergő,  Traum  Zoltán, 
Újvári  Márk,  Jánosi  Kristóf 
voltak.  Eger  után  a  fiatalabb 
versenyzők  megkezdték  jól 
megérdemelt  pihenőjüket,  de 
a  nagyobbak  még  részt  vettek 
Budapesten  a  cikluszáró  verse-
nyen.  Kissé  fáradtan,  de  szív-
vel-lélekkel  úszva,  itt  is  érmek 
sorát  szereztük. Öt  aranyérmet 
szerzett  Tóth  Lili  (50  m  gyor-
son, 50m mellen, 100m mellen, 
50  m  háton,  100  m  gyorson). 
Betegsége  után  visszatérve  is 
győzni  tudott  Tekauer  Márk 
(200 m pillangó). Érmes helye-
zéseinket is ők ketten szerezték 
ezúttal:  Tóth  Lili  egyet  (50m 
pillangó),  Tekauer  Márk  ötöt 
(200  m  hát2.,  100  m  pillangó 
2., 50 m hát 2., 100 m hát 3., 50 
m  pillangó  2.).  Összességében 
ezen a versenyen  is nagyon  jól 
szerepeltünk.  Januártól  újult 
erővel  kezdjük  a  felkészülést, 
és  versenyek  során  próbáljuk 
bizonyítani felkészültségünket. 
  Plagányi Zsolt

A jókedvû csapat a díjakkal

Harmadszor:  
2011 perc röplabda 


