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Hosszú és kemény téli felké-
szülés után három rangos meg-
mérettetésen vannak túl az érdi 
úszók, figyelemreméltó sikere-
ket elérve.

Először az olimpia miatt 
rendkívül korán rendezett 
felnőtt országos bajnoksá-
gon állt rajthoz két verseny-
zőnk Debrecenben. Az 1995-ös 
születésû Tóth Lili – két hétig 
tartó betegség után, alig három- 
hetes teljes értékû munkával a 
háta mögött – első éves fel-
nőttként döntőbe került 200 m 
vegyesúszásban és 8. helyezést 
szerzett. Hajszál választotta el a 
döntőtől 50 m háton, mellen és 
gyorson, valamint 200 m mel-
len is. Eredményeihez termé-
szetesen gratulálunk, és biztos-
ra vehető, hogy további sikeres 
fejlődés és szép jövő előtt áll. 
Másik indulónk a még serdülő- 
korú Traum Zoltán (1996-os) 
volt, aki óriási egyéni csúcsot 
úszva kevéssel maradt le az 50 
m mell középdöntőjéről és 100 
m gyorson is biztatóan úszott. 

A debreceni kirándulás után 
alig három nappal Dunaújvárosba 
utaztak utánpótláskorú úszó-
ink a nagy hagyományokkal 
rendelkező Arany Üst nemzet-
közi versenyre. A nagyon erős 
mezőnyben remek eredmények 
születtek. Szép egyéni csúcsokat 
úszott és egyre inkább korosz-
tályának élvonalához közelít az 
1999-es Bodnár Eszter. Javuló for-
mát mutat Varga Eszter (1998-as) 
is. Említésreméltó a gyermekkor-
osztály három leány versenyző-
je, akik csodás egyéni csúcsokat 
úszva több délutáni döntőben is 
szerepeltek. Név – és születési 
év – szerint: Beliczai Bóra (2001), 
Hoppál Sára (2000) és Varga 
Hanga (2000). Traum Zoltán a 

felnőtt OB után ismét kitûnően 
úszva döntőbe került 100 m mel-
len, ahol végül nagy csatában 
negyedik helyet szerzett. 

Csapatunk legeredménye-
sebb tagja az 1998-as születésû 
Tekauer Márk volt, aki az 
első napon „bemelegítésként” 
bronzérmet szerzett 100 m 
háton. Másnap legkedvesebb 
számában, a 200 m pillangón 
a verseny talán leglátványo-
sabb csatájában kitûnő idővel 
(2:13,78) aranyérmet szerzett. 
Eredménye jobb, mint a tava-
lyi gyermek OB győztes ideje. 
A harmadik napon feltéve a 
koronát addigi teljesítményére 
szintén erős idővel (1:02,05) 
begyûjtötte a 100 m pillangó 
aranyérmét is, bizonyítva, hogy 
nagyon kiélezett helyzetben is 
képes a győzelemre. Alkata, 
hozzáállása, technikai tudása és 
állóképessége alapján komoly 
jövő áll előtte az úszósportban. 
Mindenki láthatta; jogos a beke-
rülése az országos utánpótlás 
Héraklész programba, amely a 
korosztályos válogatott előszo-
bájának tekinthető…

Húsvét után összesen három 
napot edzettünk és máris utaz-
tunk Hódmezővásárhelyre 
a rövidpályás vidék OB-ra. 
Tizenöt fős csapatunk elisme-
résre méltóan szerepelt. Lantos 
Karina, Plagányi Neszta, 
Plagányi Fanny, Vörös Orsolya 
és Kováts Gergő az egyéni leg-
jobb idejük közelében, illetve 
egy-egy esetben azt megjavítva 
úsztak. A legkisebbek: Beliczai 
Bence, Beliczai Bóra, Hoppál 
Sára nagyokat javítva egyéni 
eredményeiken jól szerepeltek. 
Milák Kristóf minden számában 
egyéni csúcsot teljesítve korosz-
tálya élvonalába jutott! Bodnár 
Eszter tovább javulva, egyre biz-
tatóbb teljesítményt mutatott.

Következzenek éremszerző-
ink. Elsőként Traum Zoltán, 
aki országos versenyen először 
állhatott dobogóra, és mindjárt 
a tetejére, hiszen 100 m mellen 
kitûnő idővel (1:07,4) bajnok 
lett. Másnap 50 m mellen har-
madik lett és 200 m mellen 
ezüstérmet szerzett. Jellemző, 
hogy 2:45-ös idejét javította 
2:28-ra, alig 1,4 másodpercre 
az aranyérmes időtől. Csúcsait 
megjavította 200 m és 400 m 
gyorson is, és csak remélni tud-
juk, hogy ez a lendület folytató-
dik. Kovács Benedek (1998-as) 
négy alkalommal állhatott fel a 
dobogó második fokára: 50 m, 
100 m, 200 m háton és 400 m 
gyorson. Betegsége után külö-
nösen örömteli egyéni csúcsai-
nak sora… 

Legeredményesebb verseny-
zőnk ezen a megmérettetésen 
is Tekauer Márk volt, aki nyolc 
számban állt rajthoz, és ebből 
hétben bajnok lett! ( 50 m gyors, 
hát, pillangó, 100 m, 200 m hát, 
100 m, 200 m pillangó). Ezek 
mellett bronzérmet szerzett 200 
m gyorson. A lányok közül Tóth 
Lili volt a legeredményesebb, 
két arany- (50 m hát, mell), két 
ezüst- (100 m, 200 m mell), két 
bronzéremmel (50 m gyors, 100 
m vegyes). Mindezeken túl a 
többi számában is értékes idő-
ket és helyezéseket ért el. 

Csapatunk összességében 
hetedik helyezést ért el, és a 10 
bajnoki cím önmagáért beszél.

Folytatjuk a felkészülést; 
május elején Kecskeméten ver-
senyzünk, majd Brnoba uta-
zunk egy nemzetközi utánpót-
lás versenyre. 

Plagányi Zsolt  
vezetõedzõ

Április 21-én az ugyancsak a 
bajnoki címre hajtó pesterzsé-
beti csapat látogatott az Ercsi úti 
pályára. A vendégek nagyszerû 
tavaszt produkálva – öt győze-
lem, egy döntetlen – a legtöbb 
pontot gyûjtötték be a szezon-
ban, és ezáltal kellő önbizalom-
mal, a győzelem reményében 
léptek pályára az érdiek ellen. 
A hazai csapat mellett szólt, 
hogy bár a tavaszi sorozatát egy 
vereség elrontotta, még így is 
jelentős előnnyel vezeti a baj-
noki táblázatot és hazai pályán 
még nem kapott ki ebben a 
bajnokságban.

Mindkét csapat nyílt, támadó 
futballt vállalt fel, jelezve, hogy 
számukra csak a győzelem az 
elfogadható eredmény. A jól 
megszervezett védekezésből 
gyors ellentámadások vezetésé-
vel közelítették meg az ellen-
felük kapuját. Az első félóra 
egyenlő erők küzdelmét hozta, 
mindkét oldalon láttunk szép 
támadásvezetést és ügyes egyé-
ni alakításokat, bár szembetûnő 
volt, hogy a vendégek középpá-
lyás sora sokkal pontosabban 
játssza meg a labdát, mint az 
érdiek sokat hibázó, hasonló 
csapatrésze. 

 Váratlanul szerzett vezetést 
a vendégcsapat. A 30. percben 
Jakab és Kertész bizonytalan-
ságát kihasználva Szabó G. 
csapott le a labdára és gurí-
tott az üres kapuba. 0-1. A gól 

után felgyorsultak az esemé-
nyek. Középkezdés után kis 
híján egyenlített az Érd, majd 
a 34. percben a vendégkapus a 
16-oson kívül kézzel ütötte el 
a labdát a hazai támadó elől, 
amely azonnali kiállítást vont 
maga után. A félidő hátralévő 
részében a hazaiak megpróbál-
ták ledolgozni a hátrányt, de 
középpályásaik pontatlansága 
miatt nem sikerült gólhelyzetet 
kialakítani.

A második félidőben a lét-
számfölényben játszó hazai-

ak birtokolták többet a labdát, 
állandó nyomás alatt tartották a 
vendégcsapat védelmét és sorra 
alakították ki helyzeteiket, de 
ezek rendre kihasználatlanul 
maradtak – Flórián szabadrúgá-
sa például a felső lécről vágódott 
vissza a mezőnybe. Az erzsébe-
tiek betömörültek a saját kapu-
juk elé és gyors csatáraik révén 
igyekeztek növelni előnyüket, 
nem is veszélytelenül, hisz egy 
ilyen akció után a hazai kapufa 
mentett. 

A 77. percben újabb vendég-
játékos került a kiállítás sorsára. 
Skita indította Ivacs G.-t, aki 
egyedül vezette a labdát kapu-
ra, míg hátulról, utolsó ember-

ként szabálytalanul állította 
meg a vendégvédő. Hiába volt 
azonban a hazai csapat kettős 
emberelőnyben az utolsó közel 
negyedórában, ellenfelük meg-
szállva a 16-os területét a lab-
dákat vaktában előre rugdalva 
meg tudták őrizni egygólos elő-
nyüket, és ezzel három ponttal 
távoztak Érdről, az éllovastól.

Egy nagyon jó futballt ját-
szó vendégcsapattól kaptak ki 
az érdiek. Ehhez azonban az 
is kellett, hogy néhány hazai 
játékos nagyon gyenge teljesít-

ményt nyújtson, és ez nem fér 
bele egy bajnoki címért küzdő 
csapat játékába. 

A vereség ellenére továbbra 
is vezeti a bajnoki táblázatot az 
Érdi VSE, előnye azonban a hét 
végén három pontot begyûjtő 
Doroggal szemben két pontra 
csökkent, és a harmadik helye-
zett ESMTK hat pontra csökken-
tette hátrányát.

 
Érdi VSE - ESMTK 0-1 (0-1)
Érd, 200 néző
Vezette: Makk László
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Jakab Á., Aradi Cs., Kovács 
K. – Mészáros T. (Illyés G.), 
Horváth S., Havrán G., Flórián 
Á. (Cservenka G.), Ivacs G. 
– Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Sárga lap: Kovács K., Aradi Cs., 
Cservenka G.
Jók: Jakab Á., Kovács K.

 
A mérkőzés után mindkét 

edző érthetően felfokozott ideg-
állapotban nyilatkozott:

Miskovicz Bálint(Érd):
– A mai napon kritikán aluli 

játékot nyújtott a csapat. Sajnos, 
olyan mérkőzést buktunk el, 
amelynek eredménye, az érte 
kapott pontok a végső elszámo-
lásnál nagyon hiányozhatnak. 
Minél előbb meg kell találni a 
bajok okait, mert ősszel is eze-
ken a mérkőzéseken szórtuk el a 
pontokat. Nincs itt a világ vége, 
de néhány embernek nagyon 
össze kell szednie magát, hogy 
a kitûzött célt elérjük.

Turi Zoltán (ESMTK):
– Teljesen megérdemelt győ-

zelmet arattunk, kritikán aluli 
játékvezetés mellett.

 
A következő fordulóban, ápri-

lis 28-án szombaton fél négykor 
a régi rivális Százhalombatta 
otthonában lépnek pályára az 
érdiek, majd május 5-én szom-
baton öt órakor a Soroksár csa-
patát fogadják az Ercsi úti sport-
pályán. Harmat Jenő

Tíz bajnoki cím Hódmezõvásárhelyrõl

Nehéz sorozat után 
az érdi úszók

Jókedvû versenyzõk – a „nagy” csapat

Tekauer Márk – hét aranyérem a rövid
pályás országos vidékbajnokságról

Érdi VSE – ESMTK 0-1 (0-1)

Fájó vereség az üldözõtõl

Nem talált ellenszert a hazai csapat a jól tömörülõ vendégvédelem ellen
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A zöld mezes Ivacs G. elõl ment az utolsó pillanatban a vendég védõ

sport


