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A sort május utolsó hétvégéjén, 
Érden  a  II.  Érdi  Kupa  nemzet-
közi úszóverseny nyitotta, ame-
lyen  öt  hazai  egyesület mellett 
Olaszországból parrei barátaink 
vettek  részt.  Magyarországról 
Százhalombatta,  Vác,  Baja 
és  a  Stílus  Kőbánya  verseny-
zői  ugrottak  vízbe  –  és  termé-
szetesen  a  lelkes  érdi  úszók. 
Ismét  rajthoz  álltak  a  legif-
jabb  érdi  úszópalánták  is,  akik 
közül  különösen  jól  szerepelt 
Krupánszki Richárd,  aki  máso-
dik  helyezett  lett  50  méteres 
gyorson,  illetve  Páka Richárd 
Sankó,  aki  mellen  szerepelt 
hasonlóan  jól.  A kicsik  közül 
dicséretesen  szerepelt  Vigassy 

Barnabás, Lapossa Barnabás és 
Girsik Tímea  is  –  a  többieket 
kizárólag  helyhiány  miatt  nem 
tudjuk név szerint megemlíteni, 
de szívből gratulálunk nekik is.
A jó  hangulatú  és  a  résztve-

vők  egybehangzó  véleménye 
szerint  jól  szervezett  verse-
nyen minden úszásnemben 100 
méteren  mérték  össze  erejü-
ket  a  résztvevők,  és  végül  100 
méteres  vegyesúszásban  csap-
tak  össze  a  korosztályok  leg-
jobbjai. Sorozatban születtek az 
egyéni  csúcsok,  az  érdiek  sok-
sok  arany-,  ezüst-  és  bronzér-
met szerezve végül az összetett 
csapatversenyben is diadalmas-
kodtak.  Minden  versenyzőnek 

gratulálunk,  és  valamennyi 
segítőnek  kijár  a  köszönet. 
A versenyre  a  koronát  az  esti 
buli  tette  föl olasz barátainkkal 
közösen a Gárdonyi iskola aulá-
jában. Óriási volt a hangulat, aki 
ott volt, nem felejti…
Alig  néhány  nappal  később 

már  Egerben  versenyeztünk 
az  ifjúsági  országos  bajnoksá-
gon. Nyolcan képviselték egye-
sületünket:  Plagányi Fanny, 
Tóth Lili, Újvári Márk, Tóth 
Alex, Traum Zoltán, Tekauer 
Márk, Kovács Gergő és Kovács 
Benedek.  Eredményességben 
kiemelkedett  Tóth  Lili,  aki  egy 
sor számban döntőbe került; 50 
méter  mellen  ezüstérmet  szer-

Kitûnõ versenyévadot zártak az érdi úszók   

Értékes érmek, kiváló idõeredmények
A hosszú téli–tavaszi felkészülés után kemény edzõtáborral és versenyek, országos 
bajnokságok sorával telt a nyári idõszak.

zett, és 50 méter gyorson óriási 
csatában,  a  győzelemre  is  esé-
lyesként 3. lett.
Hazatérve  nem  sokáig  üldö-

gélhettünk  a  babérjainkon, 
mert  rövid  edzőtábor után uta-
zott az egész csapat Ausztriába, 
a  festői  Steyr  városába.  Nyitott 
medencében,  egy  gyönyörû 
strandon  rendezték  a  versenyt. 
Sajnos,  az  időjárás  nem  foga-
dott a kegyeibe minket, hiszen a 
rövid napsütést időnként zivata-
rok és jégesők szakították meg. 
A nehéz  időjárási  körülmények 
ellenére  kitûnően  szerepeltek 
úszóink. Sok-sok arany-, ezüst- 
és bronzérem került a tarsolyuk-
ba egyéni és váltóversenyekben 
egyaránt. Korosztályában a  leg-
eredményesebb  versenyző  lett 
Tóth Lili, Vörös Orsolya és Milák 
Kristóf. Korosztályában második 
legeredményesebb lett Plagányi 
Fanny, harmadik Bodnár Eszter 
és Tekauer Márk. Jó hangulatú, 
eredményes  verseny  volt,  min-
den  résztvevőnek  köszönjük  a 
munkáját.
Alig  néhány  napos  edzőtá-

borozás  után  újra  rajthoz  áll-
tunk,  ezúttal  Debrecenben,  a 
felnőtt  országos  bajnokságon. 
Egyesületünket  Tóth  Lili  képvi-
selte, nem is akárhogyan, hiszen 
döntőbe került, és végül 7. helye-
zést  ért  el.  Õ  az  első  tanítvá-
nyunk, aki érdi színekben felnőtt 
bajnoki helyezést ért el! Nagyon 
büszkék vagyunk rá.
Hazatérve  két  hét  tiszta  fel-

készülés  következett,  majd 
Hódmezővásárhelyre  utaztunk 
az  országos  serdülőbajnokság-
ra. Öt versenyzőnk állt  rajthoz, 
és egy sor egyéni csúccsal bizo-
nyították  felkészültségüket. 
Varga Eszter,  Kovács  Benedek, 
Tekauer  Márk,  Kováts  Gergő, 
Traum Zoltán voltak név szerint 
a  csapatunk  tagjai.  A legjobb 
eredményt  a  fiú  4x200  méte-
res  gyorsváltó  érte  el,  döntőbe 
kerülve  végül  8.  lett.  A váltó 
tagjai:  Traum  Zoltán,  Tekauer 
Márk, Kovács Benedek és Kováts 
Gergő voltak.
Hajrába fordult a versenyidő-

szak  és  az  edzőtábor,  közben 
Beliczai Bóra és Polányi Levente 
ismét Hódmezővásárhelyen ver-
senyzett. Mindketten derekasan 
helytálltak.  Különösen  figye-

lemreméltó  Bóra  3.  helyezése 
100 méteres gyorson. Fáradtan, 
de  elszántan  készültünk  az 
évad  két  utolsó  megméretteté-
sére.  Július  utolsó  előtti  hét-
végéjén  Miskolcra  utaztunk  az 
országos  gyermekbajnokságra. 
Népes csapatunk kitett magáért, 
mindenki  kitûnően  úszott. 
Egyéni  csúcsok  sora  született. 
Egyéniben  a  legkiemelkedőbb 
eredményt  Tekauer  Márk  érte 
el,  aki mindhárom  napon  dön-
tőbe  került, messze megjavítva 
legjobb időit. 100 méteres háton 
1:05,75-tel  4.  lett,  200  méteres 
pillangón  2:221,57-tel  5.,  100 
méteres pillangón óriási teljesít-
ménnyel 1:03,08-cal 3. helyezést 
ért  el  a  nála  egy  évvel  időseb-
bek között. A tavalyi legjobbján 
több mint  öt másodpercet  javí-
tott,  és  profiként  versenyzett. 
Gratulálunk,  és  izgatottan  vár-
juk a folytatást jövőre…
Nagyon  örültünk  a  leány 

4x200  méteres  gyorsváltó  7., 
illetve a 4x100-as váltó 8. helye-
zésének  is.  Biztató  volt  Kovács 
Benedek 400 méteres gyorsúszó 
eredménye,  Milák Kristóf  200 
méteres hát-,  és különösen 100 
méteres pillangóúszása. Szépen 
javított Bodnár Eszter 200 méter 
pillangón és Varga Hanga vala-
mennyi úszásnemében.
A nyár  utolsó  megméretteté-

se,  az  országos  vidékbajnok-
ság  július  utolsó  hétvégéjén 
Székesfehérváron  zajlott.  Az 
Első  Érdi  Úszóegylet  az  egész 
nyári versenyszezon legeredmé-
nyesebb szereplését produkálta 
itt!  Összesen  tíz  érmes  helye-
zést  szereztünk,  közte  három 
aranyérmet!  Csapatunkból 
kiemelkedett  Tóth  Lili,  aki 
kilenc  egyéni  számban  indult 

a  felnőttmezőnyben.  Három 
számban  győzött:  50  méteres 
mellen, 100 méteres mellen, 50 
méteres  háton.  Ezüstérmes  lett 
50 méteres gyorson,100 méteres 
gyorson, 200 méteres vegyesen, 
bronzot  szerzett  100  méteres 
háton.  Ezenkívül  hatodik  lett 
ötvenméteres  pillangón,  min-
dössze  négytized  másodperc-
cel  lemaradva  a  győztestől, 
valamint  szép  egyéni  csúccsal 
negyedik  lett  200  méteres 
háton.  A sorozatos  versenyek 
miatt  alig  tudtunk  teljes  erővel 
készülni  erre  a  versenyre,  ez 
is  bizonyítja,  mennyire  érde-
mes  keményen  dolgoznunk  a 
következő  évben.  Lili  mellett 
egyéni  érmet  szerzett  Tekauer 
Márk, akit 50 méteres pillangón 
csak  egy  idősebb  úszó  tudott 
megelőzni,  így  egy  értékes 
ezüsttel  gazdagította  gyűjtemé-
nyét. Óriási örömünkre szolgált 
a  fiú  4x50  méteres  gyorsvál-
tó  győzelme  a  ’97  és  fiatalab-
bak  korosztályában.  A csapat 
tagjai:  Tekauer  Márk,  Jánosi 
Kristóf,  Milák  Kristóf,  Kovács 
Benedek.  Különösen  értékessé 
teszi  győzelmüket,  hogy  vala-
mennyien  fiatalabbak  ellenfe-
leiknél.  A lányok  hasonló  korú 
váltója harmadik helyezett  lett. 
A csapat  tagjai:  Vörös  Orsolya, 
Lantos Karina, Varga  Eszter, 
Plagányi Neszta.  Gratulálunk 
nekik  is,  és  jövőre  is  sok  szép 
eredményt várhatunk  tőlük, ha 
szorgalmasan dolgoznak.
A nyári  sikerek  után  újult 

erővel folytatjuk munkánkat, és 
továbbra  is  várjuk  szeretettel 
a  jövő  úszópalántáit  tanfolya-
mainkon, lépjenek a sikeres elő-
dök nyomdokaiba!  
  Plagányi Zsolt 

Okkal lehetett büszke tanítványára Plagányi Zsolt vezetõedzõ: Tóth Lili kiemelkedõen szerepelt az országos vidék-
bajnokságon, kilenc egyéni számban indult a felnõttmezõnyben, és három számban gyõzött.

Az országos gyermekbajnokságon a legjobb eredményt Tekauer Márk érte 
el, aki mindhárom napon döntõbe került, messze megjavítva legjobb idõit, 
100 méteres pillangón 1:03,08-cal 3. helyezést ért el a nála egy évvel 
idõsebbek között
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