
Lendület és dinamika 

A Magyar Táncsport Szövetség döntése értelmében a szentesi Szilver TSE párosa, 
László Csaba és Mikes Anna volt a legjobb 2009-ben a standard és a tíztánc 
kategóriában. A fiatal kettıs reméli, az idei még sikeresebb évük lesz, amelyet 
egy vb- vagy Eb-éremmel tennének felejthetetlenné. 

Több mint egy évtizede sorozatban nyeri a magyar 
bajnokságokat a szentesi László Csaba. A 29 éves 
versenytáncos aktuális partnerével nem nagyon talál 
legyızıre, és 2007 óta, amióta Mikes Annával (20) alkot 
egy párt, kettısük nemzetközileg is a legjobbak közé 
került. 
 
– Sokan féltettek attól, hogy az akkor még csak 17 éves 
Anna és Csaba nem alkot majd tökéletes párost, ám azt 
hiszem, a tavalyi Eb-bronzérmükkel és a vb-n szerzett 
negyedik helyezésükkel rácáfoltak a kétkedıkre – 
mondta Szatmári-Nagy Szilvia, a szentesi Szilver TSE 
színeiben versenyzı duó edzıje. 
 
A sikereik mögött rengeteg munka áll, rengeteget próbálnak, ami azért sem egyszerő, 
mivel Annának még nincs jogosítványa, így hetente kétszer busszal kell leutaznia 
Szentesre. 
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– Fárasztóak a buszozások, pláne úgy, hogy a próbák után csak másnap hajnalban 
tudok visszaindulni Budapestre, és igyekeznem kell, hogy beérjek a középiskolába – 
mondta az angol két tannyelvő iskolában tanuló Anna. – Ennek ellenére megéri a sok 
munka és áldozat, hiszen évrıl évre fejlıdünk, és reméljük, idén már az Eb-n és a vb-
n is dobogóra állhatunk tíztáncban – fogalmazott bizakodva. 
 
Párja, a rutinos Csaba szerint elsısorban lendületességükkel utasítják maguk mögé 
riválisaikat. 
 
– A lendület, a dinamika és a gyorsaság a legnagyobb erısségünk – mondta. – Persze 
ezért rengeteget meg is teszünk: gyakorlatig minden percünk be van osztva, hogy az 
iskola és a munka mellett legyen idınk próbálni. De nem panaszkodom, az 
eredményeink kárpótolnak mindenért – jelentette ki. 
 
Hogy mennyire igaza van, azt jelzi, a 2010-es évet is remekül kezdték: a tíztánc ob-n 
és a múlt hétvégi standard magyar bajnokságon (immár negyedszer) is a dobogó 
legfelsı fokára állhattak.  

Mikes Anna és László Csaba az egyik legjobb magyar kettıs. 
Fotó: DM/DV
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