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NEM CSAK EGY TÁNC VOLT

Frenetikus hangulatú versenyeken léptek parkettre a táncsport képviselôi
Tajvanon. Azt lehetett sejteni, hogy ezt a sportágat nagyon fogják szeretni
Kaohsiungban, de azt nem gondoltuk volna, hogy 14 ezer ember tombolja
végig a latinosok produkcióit és a rock and roll versenyeket. 

A magyar táncsportos csapatban egy latin páros, egy standard kettôs és két
rock and roll duó kapott helyet. A kvótákat a világranglistás helyezések alapján
osztották ki. Latinban Nagymihály Balázs és Szögi Szilvia, standardtáncokban
László Csaba és Mikes Anna, rock and rollban Horváth Márk és Szabó Kata,
valamint Horváth Miklós és Kis Katalin indult. Mindenki ott volt, aki négy évvel
korábban Duisburgban, igaz, akkor László Csaba Szögi Szilviával, Horvát Márk
pedig Kis Katalinnal versenyzett (2005-ben két párosunk volt a Világjátékokon). 

Mikes Anna már az elsô nap sztár lett. A csinos versenytáncos edzôjével,
Szatmári-Nagy Szilviával és Nagymihály Balázzsal a megérkezésüket követôen
kilátogatott a tengerpartra. Amint ott napoztak, egyik pillanatról a másikra meg-
jelent négy forgatócsoport, és Annát kezdték faggatni. A standard és tíztánc
magyar bajnok nem esett pánikba, úgy válaszolt a tajvani újságírók kérdéseire,
akár egy szóvivô.

A 2005-ös Világjátékokon a németek is kényesen ügyeltek arra, hogy a
versenytánc emlékezetes maradjon a nézôkben, Tajvanon azonban még arra a
színvonalra is rátettek egy lapáttal. A helyszín a Kaohsiung Arena volt
(bizonyára emlékeznek, hogy ez a sportcsarnok adott otthont a ritmikus gim-
nasztika versenyeinek is) pazar fény- és hangtechnikával, nem csoda, hogy
azok a táncosok, akik még soha nem versenyeztek a világnak ezen a részén, el
voltak ámulva, és nem jutottak szóhoz. 

Latinban és standardtáncokban is 24 páros szerzett indulási jogot a
Világjátékokra, így az elsô kör után felezôdött a mezôny, a legjobb 12-ben
pedig a döntôbe jutás volt a tét. Közel állt a fináléhoz a László Csaba, Mikes
Anna párosunk. A szentesi Szilver TSE versenyzôi magabiztos elsô kört pro-
dukálva a legjobb 12-ben is odatették magukat, és végül a kilencedik helyet
szerezték meg, amelyet egy picit csalódottan vettek tudomásul. A tánc-
versenyeken a szervezôk általában írásban kommunikálnak a versenyzôkkel.
Van egy információs tábla, amire kiteszik az aktuális állást. László Csaba
csípôre tett kézzel nézegette a döntôsök listáját, és azt, hogy ôket a cseh és az
ukrán páros is megelôzte. 

- Bíztam benne, hogy elôrébb végzünk. Sokat készültünk az utóbbi hetekben
a Világjátékokra, jobb lett volna közelebb zárni a döntôsökhöz - mondta a
többszörös magyar bajnok táncos.

A döntôben aztán varázsoltak az olaszok. A Paolo Bosco, Silvia Pitton duó

The W
orld G

am
es 2009

144

Országimázs



utazott Kaohsiungba. Horváth Márk és Szabó Kata edzôjükkel, Papp Viktorral
diplomáciai küldetésüknek eleget téve nem akárkivel találkoztak. A kaohsiungi
polgármesterasszony várta a Dr. Mészáros János NSSZ-alelnök által vezetett
csapatot, amely Domokos Istvánnal a Magyar Táncsport Szakszövetség
fôtitkárával, Borbély Erzsébet csapatvezetôvel, valamint a sajtó munkatársaival
egészült ki. Chu Chen asszony nagy szeretettel fogadta a magyarokat. Kiderült,
hogy 1992-ben volt Magyarországon, és kilátásba helyezett egy 2010-es láto-
gatást is. 

- Kaohsiung Pécshez képest egy nagyon fiatal város. Egy delegációt
szeretnék összeállítani, aminek az lesz a feladata, hogy élénkítse a magyar és a
tajvani kulturális kapcsolatokat - számolt be Chu Chen a magyar küldöttségnek.

Katának és Márknak jól sikerült az elsô kör, egyenes ágon bejutottak a
legjobb 12-be, de ugyanabba a (tánc)cipôbe léptek, mint Kis Katáék: ôket is egy
orosz párossal sorsolták össze. A Horváth Márk, Szabó Kata duó mindent
beleadott, de sajnos, nem jutott tovább, így a 10. helyen végzett. 

A versenytáncban - mind a latin, mind pedig a standard kategóriában - öt
különbözô táncot kell elôadni. Szamba, cha-cha-cha, rumba, paso doble és a jive
alkotja a latintáncokat, a standard versenyeken pedig angolkeringôt, bécsi ke-
ringôt, tangót, slow foxot és quicksteppet mutatnak be a versenyzôk több körben.

A második táncsportos napon rendezték a latin versenyt. A Kaohsiung
Arenában 14 ezer ember ovációja fogadta a fôszereplôket; már az elsô körtôl
kezdve olyan hangulat volt, amilyet ritkán tapasztal az ember. A legnagyobb
kedvenceknek számítottak az olasz, a szlovén és az orosz párosok. Nagymihály
Balázs és Szögi Szilvia szinte a parkett fölött táncolt. Felemelô érzés volt látni
ôket teljes extázisban. Véget ért az elsô kör, és azzal kellett szembesülnünk,
hogy magyar páros nélkül folytatódik a küzdelem (a mieink a 16.-17. helyet
szerezték meg). A Világjátékokat az orosz Alekszej Szilde, Anna Firsztova ket-
tôs nyerte meg, amely azóta a világbajnokságon is aranyérmet szerzett. Balázs
és Szilvi a magyar bajnokságon a legnagyobb sikerüket könyvelhették el miután
ezüstérmesek lettek, így ôk képviselhették második számú párosként
Magyarországot a szlovéniai vb-n (a középmezônyben végeztek). 

László Csaba és Mikes Anna számára a Világjátékokon való részvétel a si-
keres 2009-es év egyik állomása volt. A páros az olimpián kívüli sportágak
seregszemléjén kívül tíztáncban Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, és a világ-
bajnokságon is döntôzött. Standardtáncokban és tíztáncban pedig megnyerték
a magyar bajnokságot.

Kaohsiungban több sportoló, sportvezetô volt, akik négy évvel korábban
Duisburgban is részt vettek a Világjátékokon. Nekik volt egy kettôs érzésük a
záróünnepséggel kapcsolatban. Németországban látványos ceremóniával
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mindenkit megelôzött, és esélyeshez méltó versenyzéssel megnyerte a
Világjátékokat. A történet úgy teljes, ha megemlítjük azt, hogy a Világjátékokon
csak amatôr versenyzôk indulhatnak, és Boscóék már befejezték amatôr pálya-
futásukat, 2009 januárja óta a profik táborát erôsítik. A László- Mikes kettôsnek
nem kellett szégyenkeznie, az egyik legelegánsabb páros volt, és különösen a
12-es mezônyben óriásit táncolva búcsúzott. 

Kis Katalin rutinos Világjátékok-résztvevôként érkezett Kaohsiungba, hiszen
a veszprémi sportoló Tajvanon már harmadik alkalommal képviselte
Magyarországot az olimpián kívüli sportágak világversenyén. A felkészülés
során fontos szerepet töltött be a magyar csapat életében, az egyik "arca" volt a
Világjátékoknak, és a sárkányhajós Csabai Edvinnel ô mondta az eskü szöve-
gét. Katának külön szurkolója is volt. Másfél éves Botond fia is elkísérte a nagy
versenyre, akárcsak élettársa (egyben edzôje) Kovács Zoltán. Botondot imádták
a helyiek, ô volt a legtöbbet fotózott magyar Kaohsiungban. 

A Horváth Miklós, Kis Katalin párosnak csak a reményfutamban sikerült
kiharcolnia a 12-es mezônyben való részvételt, ugyanis egy sérülés közbeszólt
az elsô körben. Az egyik akrobatikus elemnél meghúzódott Kata combja, és
nem is tudta folytatni a gyakorlatot. Sportszerûségbôl viszont jelesre vizsgáztak,
mert miután ôk "harcképtelenné" váltak, a közönséggel együtt szurkoltak az
ellenfelüknek (akrobatikus rock and rollban általában egyszerre két páros van a
parketten). Nem sokan hittek abban, hogy a Horváth-Kis kettôs folytatni tudja a
versenyt, de volt a magyar csapatnak egy szenzációs gyúrója, Venczel József,
aki kezelésbe vette a táncost, és láss csodát: az egy órával késôbbi reményfu-
tamban Kata befáslizva végigcsinálta a gyakorlatot és továbbjutottak. Utána
azonban nem volt szerencséjük. A sorsolásnál az egyik orosz párost kapták az
egyenes kieséses rendszerben, és az erôviszonyokat tekintve ez olyan, mintha
a magyar labdarúgó-válogatott a brazilok ellen lépne pályára. Horváth Miklós
és Kis Katalin a nyolcadik helyet szerezte meg.

Venczel József egyébként mindenki kedvencévé vált Tajvanon. A 17 éves
gyakorlattal rendelkezô sportmasszôr a strandkézilabda-válogatottal hangoló-
dott a Világjátékokra. A norvégiai Európa-bajnokságon ugyanis Venczel József
volt a magyarok gyúrója. 

- Nagy megtiszteltetés, hogy részt vehettem a Világjátékokon. Volt szeren-
csém az elejétôl a végéig kint dolgozni Tajvanon. Bízom benne, hogy egyszer
egy olimpián is lesz alkalmam bizonyítani. Felemelô érzés volt a magyar
csapathoz tartozni, és segíteni mindenkinek, akinek szüksége volt egy kis
gyúrásra - emlékezett a szombathelyi sportmasszôr, aki azóta - többek között -
az U20-as labdarúgó-válogatottnál is dolgozott az egyiptomi világbajnokságon. 

A másik rokis páros a Pécs 2010 Európa Kulturális Fôvárosa hírvivôjeként
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vetettek véget a játékoknak, de sajnos, az idôjárás nem volt kegyes, és folya-
matosan zuhogott az esô. Ezek a sportolók, sportvezetôk már az elején
fohászkodtak: mindegy, hogy milyen lesz a záróbuli, csak az esô ne essen. 

Az égiek meghallgatták a fohászt, és 2009. július 26-án a megnyitón tapasz-
talt fojtogató, párás levegônél sokkal kellemesebb idôjárás fogadta a Világjáté-
kok központi stadionja felé özönlô tömeget. A kapuknál szigorú motozás volt,
igaz, ebbôl az újságírókat kihagyták. Az átvizsgálás után mindenkinek a kezébe
nyomtak egy elemhez erôsített kis izzót, aminek az oldalán volt egy kis kap-
csoló. A kütyüvel kapcsolatos tennivalókat a küzdôtéren rohangáló hoppmester
mondta be: a lényege az volt, hogy egyszerre kellett felkapcsolnia mindenkinek
a kis szentjánosbogarát, ezzel párhuzamosan az összes világítást leoltották a
stadionban, és káprázatos látványt nyújtott a 40 ezer nézô a lelátón. 

A bevonulásnál zászlónkat az uszonyos úszó Kanyó Dénes büszkén vitte a
magyar csapat élén. Következtek az ünnepi beszédek és Nagymihály Balázs
nagy pillanata. A Pro-Art TSE táncosa gondolt egy merészet, és odaállt a pódi-
um mögé, ahol Chu Chen, a város polgármestere és Ron Froehlich, a
Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (IWGA) elnöke beszélt, majd a
hátuknál kifeszített egy magyar zászlót. Az ötlete annyira "ragadós" volt, hogy
pillanatokon belül több zászló is megjelent a háttérben, melyek a késôbbiek-
ben folyamatosan cserélôdtek. Balázs viszont kitartó volt, és az összes szónok-
latot kivárta, aminek meg is lett az eredménye. Törökgyörgy József (Balázs és
Szilvi edzôje) hívta fel a magyarok többségének a figyelmét arra, hogy a magyar
zászló középpontban van, de még Józsi bácsi sem gondolta, hogy a Balázs
kezében lévô zászlónk mennyire túlmutat azon, hogy a helyszínen 40 ezer
ember látja a nagy kivetítôkön. 

Miután egy fergeteges bulival véget ért a záróünnepség, éjszaka a szál-
lodában a televíziót kapcsolgatva szembesültünk azzal, hogy a fél világ látta
ugyanabban az idôben a magyar zászlót, ugyanis több tévécsatorna közvetítette
a Világjátékok minden percét (így természetesen a záróünnepséget is).
Mindenhol vezetô hír volt, ahogy Ron Froehlich - magyar trikolorral a háta
mögött - bejelenti, hogy Kaohsiung milyen csodálatos játékokat rendezett.

Másnap reggel a napilapok címlapjain a mindig mosolygó Chu Chen 
asszony köszönte meg a kitartó és eredményes szervezômunkát a tajvaniaknak.
Naná, hogy mögötte is ott volt a piros-fehér-zöld alapon a magyar címer. 
Mi ez, ha nem eredményes országimázs-építés?
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