
Csúcsra jutna a László, Mikes duó 

A Magyar TáncSport Szakszövetség döntése értelmében 2010-ben már ötödik 
alkalommal lett az év legjobbja a László Csaba, Mikes Anna páros a standard 
táncok és tíztánc kategóriában. A szentesi Szilver TSE táncosai 2011-ben Eb-címet 
és kategóriaváltást is terveznek.  

Európa-bajnoki és világbajnoki bronzérem 
tíztáncban, magyar bajnoki címek, nemzetközi 
sikerek – ezek kellettek ahhoz, hogy 2010-ben immár 
ötödik alkalommal válassza meg a hazai szövetség 
standard és tíztánc kategóriában az év 
versenytáncosának a szentesi László Csaba, Mikes 
Anna kettıst. 
 
A 29 éves Csaba és a 20 esztendıs Anna 2007 óta 
alkot remek párost. 
 
– A moldáviai Eb-n reménykedtünk, hogy összejöhet 
az ezüstérem, de a hazai páros hátszele miatt végül csak megismételni tudtuk tavalyi 
harmadik helyünket. A bécsi világbajnokság viszont remekül sikerült, itt a 2009-es 
negyedik hely után felléphettünk a dobogóra, amely hatalmas siker – mondta Csaba. 
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– Idén is biztosan elindulunk a két világeseményen, csakúgy, mint a hazai rendezéső 
világkupán. Utóbbin egyértelmően az arany a célunk, és ha a szinte egyeduralkodó 
dán páros visszavonul, az Eb-n is a csúcsra érhetünk – fogalmazott, majd hozzátette, 
ez esetben valószínőleg váltanának, és Annával a tíztánc után a standard, valamint a 
latin felé fordulnának. 
 
Az idı nekik dolgozik, hiszen a Szentes és Budapest között ingázó, még mindig nagyon 
fiatal Anna évrıl évre fejlıdik, jobb és jobb lesz, így még sokáig a világ élvonalában 
maradhatnak. 
 
– Nekem is hasonlóak az elvárásaim a duónkkal szemben, folyamatosan lépkednénk 
elıre a dobogón. Tíztáncban szeretnénk karrierünk csúcsára jutni, ez lehet akár az 
idei Eb-cím is, de a fontos, hogy mi érezzük, kihoztunk magunkból mindent. Ha ezt 
elértük, akkor pedig elkezdhetünk újabb kategóriában építkezni – mondta Anna.  

Ötödször: az év táncpárja 2010-ben is a szentesi László Csaba, Mikes Anna 
duó volt. Fotó: DM/DV 
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