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Éremesõ a Nemzetközi

Továbbra is Nyílt Táncversenyen
élen az érdiek

Gyetván Krisztina befutásai élményszáma mentek – és persze a nyolc
gólja is elismerést érdemel
Tudásához mérten viszonylag
gyengébb játékkal is magabiztosan gyõzött az ÉTV-Érdi VSE.
Megint álmosra sikerült a kezdés, de Szrnka Hortenzia ezen
a napon is tarthatatlannak bizonyult. Ifjúsági csapatunk végig
vezetve szép gyõzelmet aratott.
Soros mérkõzését Angyal
földön játszotta szombat délután a csoportelsõ ÉTV-Érdi

VSE. Az egykor szebb napokat
látott, ám most meglehetõsen
fiatal kerettel felálló Vasas
legyõzése a vártnál nagyobb
feladatot jelentett. Sajnos Sidó
Krisztinánál részleges bokaszalag szakadást diagnosztizáltak, így õ nem tudta vállalni a
játékot, legjobb esetben két hét
múlva térhet vissza.
A hazai csapat kezdte jobban
a találkozót, az érdiek védekezése meglehetõsen szétesõ volt, és
ezt ziccer gólokkal könyörtelenül kihasználtak a piros-kékek.
Két góllal folyamatosan vezetni
tudott az ellenfél, egészen a 12.
percig (10-8), amikor végre „felébredtek” az érdiek. Megrázták
magukat, és elõbb egyenlítettek, majd 5 gólos elõnyre is
szert tettek (10-15). Nyitott
védekezéssel próbálkozott a
Vasas, amire Gyetván Krisztina
és szélrõl Gálhidi Zsuzsanna
befutásokkal válaszolt, valamint
Õri Cecíliát is többször helyzetbe tudták hozni.
Mindkét csapat lassította a
játékot a második 30 percben,
a mieink tudatosan sokáig játszottak egy-egy megszerzett
labdával, de ezúttal Balog Beáta
sem tékozolta el indulásait. Szrnka Hortenzia az egész
mérkõzésen kiválóan játszott,
változatos lövõ repertoárjából
láthatott ízelítõt az ezúttal is

szép számmal jelen lévõ érdi
közönség – most éppen 11 gólt
vállalt a sikerbõl, és továbbra
is vezeti a házi góllövõlistát 58
találatával. Az utolsó tíz percre
egyetlen kérdés maradt: lesz-e
tíz gól különbség a két csapat
között. Most nem volt, végül fel
tudott jönni 9-re a Vasas.
Vasas-ASI – ÉTV-Érdi VSE
32-41 (19-24)
Vasas Sportcsarnok, Fáy utca
250 nézõ
Játékvezetõk: Bacs József, Bán
Tamás
Versenybíró: Éles Péter
ÉTV-Érdi VSE: Megyes Ildikó
Richter Bernadett, Schneck
Réka, Török Petra 1, Szrnka
Hortenzia 11, Gálhidi
Zsuzsanna 4, Csizmadia
Zsuzsa, Balog Beáta 7(4), Õri
Cecília 5, Gyetván Krisztina 8,
Pilmayer Márta 1, Pádár Margó
3, Németh Helga 1.
Hétméteresek 7/4, illetve 4/4
Kiállítások 8, illetve 8 perc.
A nap slágertalálkozóján
némi meglepetésre gyõzni
tudott Gyõrött a vendég UKSE
Szekszárd, így az Érd által idegenben legyõzött sárga-kékek
léptek elõ legfõbb riválissá – bár
ha az érdiek így folytatják, nem
szükséges nézni a tabellát.

A New Ada Dance Táncklub
õszi Nemzetközi Nyílt Tánc
versenyén, a New Ada Dance
Kupán, Szerbiában az érdi
Tigers Sportegyesület táncosai
nagy sikert értek el: nyolc kategóriában állhattak a dobogó
legfelsõ fokára, egyben pedig a
második helyezésnek örvendhettek.
A Tigers SE tehát Adán
járt. A modern és klasszikus táncok versenyén 9 fõvel
(Ábel Nikolett, Botos Tamás,
Csiszér Csilla, Fekete Viktória,
Langó Bernadett, Langó
Nikolett, Mátyus Petra, Polk
Mercedesz és Simon Brigitta),
9 kategóriában indultak.
Produkcióikkal rendkívül nagy
sikereket arattak, szinte minden mûsorszámukat vastaps
kísérte. Végeredményben 8
arany- és 1 ezüstérem – mely
személyekre bontva 29 elsõ
és 2 második helyezést jelent
– büszke tulajdonosaként térhettek haza.
A New Ada Dance Tánc
versenyt idén harmadik alkalommal rendezték. Összesen
tizenkét szerbiai és magyarországi táncklub mérte össze
erejét. Mini, youth (ifjúsági),
junior és adult (felnõtt) korosztályok, egyéni, duo, páros,
csoport valamint formáció felállásban, a legkülönbözõbb
tánckategóriákban (rock’n roll,
Érdeklődés és jelentkezés:
Tresó Zsuzsanna: 06-30/966-2204
Langó Nikolett: 06-30/558-4070
web lap: http://tigersse.uw.hu

caribbean/latin show, dance
show, disco dance, disco free
style, fantasy, free-show, hiphop, standard, illetve szórakoztató tánc) versengtek egymás ellen. A zsûriben olyan
neves táncpedagógusok, mint
Tóth Ferenc, Szajkó Erzsébet
és Szeles Béla foglaltak helyet.
A gyõztes – illetve dobogós
– mûsorszámokat serleggel,
éremmel, valamint diplomával
jutalmazták.
A Tigrisek megalakulásuk,
2001 óta igazi közösségé kovácsolódtak. Az elmúlt években megalapozták versenyzõi
pályafutásukat. A táncosok
többsége Európa-, illetve
világbajnoki címmel is büszkélkedhet. Rengeteg fellépésre
kapnak meghívást. Az ország
több részében szerepelnek
falu-, illetve gyermeknapokon,
különbözõ rendezvényeken.
Bárhol is járnak, fellépéseikkel

mindig elkápráztatják a közönséget.
Táncban, talajtornában és
akrobatikában is tartanak edzéseket. A felkészítésben három
tréner – Tresó Zsuzsanna (sportakrobatika), Langó Nikolett
(tánc, showtánc, hiphop) és
Langó Bernadett (tánc, showtánc, jazztánc) – vesz részt.
Az akrobatikaórákat keddenként és szerdánként a Hunyadi
Mátyás Általános Iskolában, a
táncedzéseket hétfõn és csütörtökön a Széchenyi István
Általános Iskolában tartják.
A Tigers SE idén is felvételt
hirdetett a táncolni, tornázni
és akrobatikázni vágyóknak.
A jövõ márciusban induló
táncversenysorozatra már új
tagokkal bõvülve szeretnének
készülni. Várnak minden vállalkozó szellemû gyermeket és
fiatalt, aki tagja akar lenni egy
sikeres csapatnak!
K. R.

Új tanárok, új koreográfiák
A Planet Dance School 2004ben – Happy Dance Club néven
– a tánc népszerűsítése céljából alakult. Az egyesület több
generáció számára nyújt egyedülálló mozgási lehetőséget.
Az iskola legnépszerűbb
stílusa jelenleg a hiphop. A
táncosok az elmúlt években
számtalan hazai versenyen
vettek részt és szerepeltek
kiemelkedően.
Bármilyen
tornán is indultak, a legjobb
helyezésekkel tértek haza.
Büszkélkedhetnek már többek
között a Ritmus Csapatok és a
Moderntánc.hu országos bajnoki címeivel. Évente legalább
6-8 arany-, ezüst- és bronzérem kerül vitrinükbe. A Téglás
Klaudia–Varga Bálint felnőtt
páros a 2009-es év valamennyi
versenyét – köztük a két legje-

lentősebb hazai versenysorozatot is – megnyerte.
A Planet Dance idei nyári
táborát augusztus közepén
Zsórifürdőn tartotta. A következő versenyévadra való felkészülés kemény munkával telt.
A csaknem 70 tagú csapatot
6 fős oktatói gárda kísérte a
mozgásban és persze szórakozásban gazdag hétre. A csapat
nagy örömére Európa egyik
legjobb koreográfusa, Benito
Merlo elfogadta meghívásukat,
és 8 tanítványával részt vett
a mezőkövesdi táborban. A
nemzetközi hírű olasz vendégtanár kurzusai rendkívül nagy
sikert arattak.
A jó eredményekkel zárult
2008–2009-es
versenyévad
és a fantasztikus hangulatú
nyári tábor után a csapat már

a következő kihívásokra készül.
A táborban elkészült koreográfiákból néhányat már láthattunk
a Kilométeres Utcabálon, ahol
az egyesület szervezője és házigazdája is volt egyben a sikeres
Guinness rekord-kísérletnek.
Októbertől új tanárokkal, több
korosztályt is érintő programokkal készülnek. Indulnak kifejezetten uraknak szóló órák, valamint breaktánc is szerepel az
iskola idei repertoárjában.
Jelentkezőket minden kedden és csütörtökön 16–19 óráig
várják tánctermükben (a Budai
út 15. szám alatt). További
információkért a 06-70/3966457-es telefonszámon, a planetdance@freemail.hu, illetve
az info@planetdance.hu e-mai
címeken lehet érdeklődni.

(kovács)

