Vácrátóti az Európa bajnok ismét!

Kedves Olvasó!

Elérkezett az idő az őszi/téli sikereinek beszámolójára. Három magyar és kettő nemzetközi
versenyen valamint egy lengyel edzőtáborban mérettettük meg magunkat, nem is szaporítom
tovább a szót lássuk az eredményeket.

Az egyesület életében mérföldkőként tekintünk augusztus végére mivel 8 év folyamatos
működés után Drága Bence Lublinban, a lengyel központi edzőtáborban japán mesterek előtt
sikeres vizsgát tett 1. danra (fekete övre). Felnőtt egy nemzedék, példaként áll a fiatalok előtt,
reméljük, még sok ilyen különleges pillanatot élhetünk át! Gratulálunk!

Térjünk rá a szezon első versenyére a IV. Komló kupára.
Küzdelemben: Drága Bence 1. hely, Hremó Anna 1. hely, Kosztyán Benedek 2. hely, Kolonics
Márk 3. hely, Tornai Bálint 3. hely, Drága Levente 3. hely.

Október elején, Kiskunhalason jártunk az II. Halas Kupán.
Küzdelem: Hremó Anna 2. hely, Kosztyán Benedek 2. hely, Czerovszki Sarolta 2. hely, Varga
Tamás 3. hely.

19. Szlovák Nemzetközi Bajnokság következik a sorban ahol gyerek, ifi, serdülő küzdelmeket
nem rendeztek így az egyesületet Drága Bence és Hogál Eszter képviselte csak.
Küzdelem: Hogál Eszter 1. helyen, Drága Bence 2. helyen végzett.

November elején Vácra utaztunk a III.Hinomoto Kupára.
Itt Tornai Bálint 1. helyet, Palánki Mátyás 2. helyet, Kosztyán Benedek és Hremó Anna 3.
helyezést értek el.

Elérkeztünk a várva várt Európa bajnoksághoz, 3 hónapja lelkiismeretes felkészüléssel heti
akár 10edzéssel is erősítették testüket, lelküket fiataljaink. 18 ország részvételével kb. 600fős
mezőnyben kellett kivívni Európa bajnoki címet.
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Vácrátóti HSE-ből 3 harcos nevezett, Tornai Bálint, aki magabiztosan menetelve, megvédte
Európa bajnok címét. Hremó Anna, aki egy leheletnyivel lecsúszva a dobogó második fokáról
Európa bajnoki bronzérmet szerzett. Hogál Eszter életének első felnőtt korosztályú,
súlycsoportnélküli versenyén, a selejtezők során egy rutinos lengyel lánytól kapott ki.

Büszkék vagyunk rájuk és köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal öregbítik az egyesület és a
község hírnevét!

Szeretném megragadni a lehetőséget, megköszönjem támogatóinknak, hogy egész évben
tolják az egyesület szekerét, elsősorban Spiegelhalter László polgármester úrnak és Vácrátót
Önkormányzatának, kiemelve Szlovák Ferenc képviselő úr önzetlen támogatását, aki nélkül
nem tudtunk volna részt venni Lublinba az Európa bajnokságon, tudni illik saját költségén
kiutaztatta a vácrátóti csapatot. Nem utolsó sorban a gyermekek fő szponzorjainak a szülőknek,
kitartó munkáját. A gyerekeknek pedig a szűnni nem akaró akaratát egy jó közösség
építésében.

Áldott Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket és Szerencsében, Egészségben Gazdag Boldog
Új Évet Kíván a Vácrátóti HSE a község minden lakosának!

Szecsei Zoltán
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