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NINCS MEGÁLLÁS, DÜBÖRÖG A SZEZON

Négy nemzet százötven úszója vett részt a közelmúltban a jubileumi, XXXV. Arany Üst
nemzetközi úszóversenyen, amely a szép évforduló mellett ismét magas színvonalú
szervezéssel és eredményességgel párosult.

Mátyás Gábor, a Dunaferr SE ügyvezető elnökének megnyitója után máris megkezdődtek az
előfutamok, hogy a szokásos mederben folyjék a verseny. A partról az ötszörös olimpiai bajnok,
Egerszegi Krisztina – aki valaha ezen a versenyen is úszott és még élő rekordja is van, amelyet
1988-ban állított fel! – és Kiss László szövetségi kapitány figyelte az ifjú tehetségeket, majd a
későbbiekben az éremátadásnál segédkezett. Végignézhették többek között azt is, hogy Kis
Attila, az úszók szakosztályelnöke és Bene Vera szakosztályvezető átadta a Tehetség Kupát,
az elmúlt év legjobb ifjúsági versenyzőinek: Barócsai Petrának és Farkas Lászlónak. A második
napon a verseny szülőatyja, Perjámosi Sándor és felesége, Perjámosiné Tóth Erzsébet érkezett
„haza”, egykori sikereinek színhelyére. Közben a medencében a dunaújvárosi úszók
remekeltek. Többen egyéni legjobbjukat úszták meg, avagy éppen megdöntötték azt. Beszédes
adat, hogy végül a Dunaferr-DVSI a nevezett ötven egyesület között az ötödik helyen zárt az
összesített versenyben. A harmadik nap végén érthető volt a széles mosoly, amely a jó
eredmények mellett a remek szervezésnek és az elismerő szavaknak is szólt.

Bene Vera, a Dunaferr-DVSI úszóinak szakosztályvezetője elégedetten értékelt: – Boldog
vagyok, mert sikerült a jubileumi Arany Üst úszóversenyt emlékezetessé tenni. A 35. alkalom
már önmagában véve is figyelemre méltó lenne, de idén minden tekintetben megdőltek a
nevezési rekordok. Emellett magas színvonalú, és a megszokott nívójú versenyt láthattunk,
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ahol az összes hazai klubcsapat mellett a serdülő válogatott és szerb, szlovák, valamint német
csapatok egyaránt képviseltették magukat. Ráadásként az eredményességre sem lehet
panaszunk, hiszen ötven csapat közül az ötödik helyen végeztünk és több dobogós helyezést is
elértünk.
Aki azt hiszi, hogy most hátra lehet dőlni, az téved. Ugyanis a folytatásban sincs megállás.
– Az előző hétvégén szerepeltünk a nemzetközi Orca Kupán, míg mi rendeztük meg a
Közép-dunántúli régió versenyét. De május végén lesz a háromszor hármas versenyünk,
amelynek mi leszünk a házigazdái, a pozsonyi és a kassai csapatokat látjuk vendégül. Június
21-én van a Magyar Úszás Napja. Ekkor az egyesületünk Balatonfüredre látogat és a
sportolóink 2 km-t úsznak a tóban, amely színesíti a felkészülést, hiszen a nyáron minden
korosztálynak országos bajnokságot rendeznek. Ezenfelül minden hónap első szombatján
régiós felmérések zajlanak, tehát programokból nincs hiány.
A tavasz és a nyár az úszósport igazi szezonja, szinte minden hétvégére jut egy-egy
kiemelkedő verseny, ahol szoríthatunk a Dunaferr-DVSI úszópalántáinak, a felnőtteknek, avagy
a válogatott versenyzőinknek.

Szóládi Zoltán
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