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Ez volt az első alkalom, hogy 
az Első Érdi Úszóegylet legfia‑
talabb úszói ilyen komoly ver‑
senyen vegyenek részt, ugyanis 
ők mindössze egy éve foglal‑
koznak ezzel a szép sporttal, 
ennek ellenére, nagyon szépen 
helytálltak a népes mezőnyben. 
Külön kiemelésre méltó közü‑
lük Krupánszky Richárd, aki 50 
méter háton 7. helyezést ért el, 
Páka Richárd Sankó (50 méter 
mell 6. hely), és Nagy Richárd (50 
méter mell 7. hely, 50 méter hát 
5. hely). A legeredményesebb 
érdi a 2002‑es és fiatalabb 
korosztályban,Vigassy Barnabás 
volt, aki a Marianum Általános 
Iskola tanulója (50 méter gyors 
4. hely, 50 méter mell 1. hely). 
Eredményével továbbjutott a 
diákolimpia országos döntőjébe. 

A legkisebbeknél tehát letet‑
tük névjegyünket, amiben 
óriási szerepe volt két part‑
neriskolánknak, a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és 
Gimnáziumnak, valamint a 
Batthyány Lajos Általános és 
Sportiskolának. Mindkét iskola 
nevelőinek ezúton köszönjük 
áldozatos munkájukat, amivel 
segítették tanulóik sportolását! 

A verseny folytatódott – és 
sokasodtak az érdi sikerek. 
A 2000‑2001‑ben születettek 

között kiemelkedett a mezőny‑
ből egy gárdonyis versenyző: 
Milák Kristóf (50 méter gyors 
1., 50 méter hát szintén 1. hely). 
Õ így mindkét számban képvi‑
selheti iskoláját a diákolimpia 
országos döntőjén! Rajta kívül 
remekelt Beliczai Bence is, aki 
szintén az országos döntőbe 
jutott, (50 méter mell 1., 50 
méter gyors 3. hely). Vigassy 
Bálint, 50 méter háton 2., 50 
méter gyorson 4. helyezést szer‑
zett, emellett remek egyéni csú‑
csokat is ért el… 

A lányoknál Beliczai Bóra 
2001‑esként csillogott (50 méter 
gyors 3., 50 méter mell 4.), 
Hoppál Sára (50 méter mellen 
2., 50 méter gyorson 4.), és ő is 
egyéni rekordokat döntött. 

A 98‑99‑es korcsoportban a 
Marianum iskolából Tekauer 
Márk mindkét számát maga‑
biztosan nyerve lépett tovább 
az országos döntőre (100 méter 
hát 1., 100m pillangó1.). Jánosi 
Kristóf remek versenyzéssel 
javított egyéni legjobbjain (100 
méter gyors 3., 100 méter pillan‑
gó 3.), és kiválóan szerepelt Végh 
Norbert is (100 méter gyors 6., 
100 méter hát 3.). A „b” kategó‑
riás versenyzők között Molnár 
Bence (100 méter gyors1., 50 
méter mell 4.) szintén tovább‑

jutott! Minden dicséretet meg‑
érdemel Iváncsics Balázs (100 
méter gyors 6.). A 4. korcso‑
portban (96‑97‑es születésûek) 
Kováts Gergő úszott kitûnően 
(100 méter gyors 4., 100 méter 
mell 3.).

A lányoknál Plagányi Fanny 
jól küzdütt (100 méter mell 
2., 100 méter hát 2.), Vörös 
Orsolya (100 méter gyors 6., 
100 méter hát 3.) szintén ügyes 
volt. A legidősebbeknél háziver‑
senyt vívott Tóth Alex és Újvári 
Márk, közülük az utóbbi került 
ki győztesen egy hajszállal a 100 
méteres gyorson. Mindketten 
óriási egyéni csúcsot értek el… 
Márkkal az országos döntőn 
találkozunk.

Később ugyanő megküzdött 
100 méter pillangón a százha‑
lombattaiak büszkeségével, Vízi 
Krisztiánnal, akitől kikapott, de 
megszorongatta, és szépen meg‑
javította legjobbját. A lányoknál 
Tóth Lili két számban indult, 
és mindkettőben nyert is (100 
méter gyors 1., 100 méter hát 
1.) 

Gratulálunk az összes részt‑
vevőnek, köszönjük a szülők 
sok segítségét, folytatjuk a meg‑
kezdett munkát – és várjuk az 
országos döntőt!

 Plagányi Zsolt

A decemberi fordulóval 
véget ért a BABOLAT 
Kispesti Tollaslabda Hét
végék 2010es verseny
sorozata. A teljes év, 12 
hónap összesített ered
ményei alapján – a hagyo
mányoknak megfelelõen 
– az idei elsõ tornán 
adták át a legjobbaknak 
kiírt díjakat. 

Férfi és női egyéni, illetve 
férfi és vegyes páros kategó‑
riákban rendezték meg a ver‑
senyeket. A kiváló szervezés, 
a magas színvonalú és jó han‑
gulatú mérkőzések az ország 
több egyesületéből is vonzot‑
tak ezúttal is versenyzőket. 
A résztvevők nagy létszáma 
pedig indokolttá tette a kétna‑
pos fordulók megrendezését.

Az Érdi VSE tollaslabda 
szakosztályának tagjai már 
az előző évadban is több‑
ször dobogóra állhattak, de 
a legjobb eredményt a 2010‑
es – most kiértékelt – ver‑
senysorozat hozta el. Mind a 
vegyes párosok, mind pedig 
a férfi párosok között érdi 
versenyzők hódították el a 
kupákat.

A Varga Viktória–Gondos 

Dániel összeállítású vegyes 
páros már a nyári hónapokban 
a ranglista élére állt, s attól 
kezdve hónapról hónapra sta‑
bil teljesítményt nyújtva őriz‑
ték előnyüket. Decemberre 
már akkora előnyre tettek 
szert, hogy akár verseny nél‑
kül is övék lett volna a bajno‑
ki cím. Természetesen nem 
álltak le ekkor sem, s még egy 
dobogós hétvégét produkál‑
va, magabiztosan hódították 
el a 2010‑es bajnoki címet.

A férfi páros több izgalmat 
tartogatott a szezon végére 
is. Az utolsó fordulóig nyitott 
volt a verseny a három leg‑
jobb duó között. Ennek meg‑
felelően feszült, izgalmakkal 
teli összecsapásokat hozott az 
évzáró torna. A végén mégis a 
Gondos Dániel–Tornai Tibor 
érdi páros örülhetett a baj‑
noki címnek. Kiváló hajrával 
– sokszor a szerencsével is 
karöltve – a harmadik hely‑
ről indulva végeztek az első 
helyen.

A verseny névadó szponzo‑
ra jóvoltából az első helyek 
mellé a BABOLAT kiváló 
minőségű sporttermékeiből 
összeállított ajándékcsomag 
is járt.

Megyei döntõ Százhalombattán

Kis úszók nagy sikerei
Nagy gyerekzsivaj töltötte be a százhalombattai  Kis László sportuszodát január 
utolsó szombatján. Ott rendezték ugyanis a Pest megyei diákolimpia döntõjét, ame
lyen 78 éves kortól egészen 18 évesig versenyeztek a gyerekek. Soksok iskola 
lelkes tanulói érkeztek, kitûnõ versenyhangulatot teremtve.

Tóth Lili két számban indult, és mindkettõben nyert is

Kispesti Tollas Hétvégék

Érdi siker a párosokban

A Varga Viktória–Gondos Dániel összeállítású vegyes páros magabizto-
san hódította el a bajnoki címet.

A Gondos Dániel–Tornai Tibor páros a harmadik helyrõl indulva végzett 
az elsõ helyen.
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