Így írt az akkori sajtó Zsigmond Emőke
táncsikereiről
Bolero Táncsport Egyesület 2006-os év nagyszerű eredménye
A klub élpárosa - Cseresznyék Dávid és Zsigmond Emőke - a Zánkai Diákolimpia B ifjúsági
versenyén szerzett ezüstérmükkel tűntek fel.
Bemutatkozásukkor legyőzték a későbbi ifjúsági magyar bajnokot. A szakma már ekkor felfigyelt az
új tehetségekre. Az év folyamán osztályukban további egy második helyezést és öt aranyérmet
szereztek. Emellett sikerült Lengyelországban is versenyt nyerniük, ahol cseh, szlovák, szlovén, román
és ukrán párokkal mérhették össze tudásukat.
A legnagyobb sikert az év utolsó latin ranglista-versenyén érték el, ahol az ország legjobb latin
táncosai között egy szenzációs tízedik helyezést értek el. Ezzel egyben ifjúsági ranglistaverseny
győzelmet is arattak. Negyedik helyre léptek előre az ország ifjúsági párosainak rangsorában, és több
mint harminc helyet javítottak felnőtt ranglistás helyezésükön. Versenyeiken az ifi ranglista első
három helyezettjét is legyőzték már, és több neves felnőtt versenyzőt is.

***
Rumba hozta ezüstérem a zánkai versenyen
A nagy múltú Bolero Táncsport Egyesület 2005. ősze óta működik Vácon. Az egyesület színeiben
versenyző Cseresznyék Dávid és Zsigmond Emőke alkotta páros az idei, augusztus 13-a és 18-a között
megrendezett Zánkai Táncfesztivál és Diákolimpia versenyén nagy sikert aratva a 2. helyen végzett.
Dávid és Emőke korábban már első díjat szerzett a keszthelyi Balaton Kupán, és a szegedi Szőke Tisza
táncversenyen – tudtuk meg Vörös Pétertől, a klub vezetőjétől, edzőjétől.

***
Az eredményhirdetés után
A „B” ifjúsági latin küzdelmeiben már olyan párosok állnak rajthoz, akik a Magyar Bajnokságokon is
szerepelnek. Dávidék számára így ez a zánkai nem csak egy verseny volt a sok közül, hanem
erőfelmérő a kiemelt és nemzetközi versenyek előtt. A verseny legnagyobb esélyese a legutóbbi
ranglistaverseny tizenharmadik, a Magyar Bajnokságon tizennegyedik, a magyar összetett latin
ranglistán pedig a tizenötödik helyen álló szegedi Lehoczky - Katona duó volt. Mellettük és több
esélyesnek tartott kettős mellett a váci páros amolyan „sötét lónak" számított. A huszonhárom párt
felvonultató mezőnyből az első forduló után négy duó emelkedett ki. Várható volt, hogy a döntőben
köztük dől el az első hely sorsa.

***

A dobogósok
A döntő kiélezett küzdelmet és megosztott pontozást hozott. Párosunk az első két táncban harmadik
lett. A rumba hozta meg a fordulatot a versenyben. Ekkor a verseny folyamán őket végig az első
helyre pontozó két bíró mellet egy harmadik zsűri a második helyre jelölte. A verseny második felében
a már említett Lehoczky György – Katona Rita párossal harcoltak a második. helyért. A szegedi duó
korábban felsorolt érdemeik mellett a magyar összetett ifjúsági latin ranglista harmadik helyezettje is.
A tét óriási volt. Dávid és Emőke egyre jobb helyezési számokat kapva biztosította pozícióját,
felborítva ezzel a papírformát. Cseresznyék Dávid és Zsigmond Emőke a kiemelkedő eredmény után
nagy reményekkel nézhetnek az őszi szezon elé.

***
Cseresznyék Dávid – Zsigmond Emőke – akik szintén a Boronkay György Középiskola tanulói –
Szabadkán világranglista versenyen álltak rajthoz. Majdnem 100 párost megelőzve, a hatodik
legjobban helyezett magyar párként végeztek, 131 kettős közül a 34. helyen. Eredményükben az a
különleges, hogy a magyar felnőtt ranglista 6. helyezett párosával végeztek holtversenyben, s a
legjobb tízben nyilvántartott kettős közül négyet legyőztek - többek közt a „Szombat Esti Láz” című
műsorból ismert Angyal Andrást és partnerét.

