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Harmadszor vettünk részt ezen a veterán válogatott viadalon, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, 

Csehország és Svájc csapataival együtt. A viadalon 100 m, 400 m, 1500 m. 4x100-as váltó, a négy 

ugró és dobószám szerepelt a programban, minden ország versenyszámonként 2-2 atlétát nevezhetett 

be és a verseny értékelése az úgynevezett korszorzók segítségével történt, a felszorzott eredmények 

adták meg a végső sorrendet. A versenyszám győztese 12 pontot, a 12. helyezett 1 pontot kapott, így 

alakult ki a csapatok pontszáma. 

 

Az idén is, mint az előző két évben a magyar csapat a harmadik lett 349,5 ponttal, kis különbséggel a 

második helyezett cseh csapat mögöt (375 pont). A győzelemet ismét az osztrák csapat szerezte meg 

403,5 ponttal. Külön értékelve a női és férfi csapatokat ott is harmadikak lettünk, de most először a 

magyar hölgyek 178 ponttal megelőzték a férfiakat, akik 171,5 pontot gyűjtöttek. Elmondhatjuk, hogy 

kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk és sok jó egyéni teljesítmény jellemezte a csapatot. 

 

5 számot sikerült megnyernünk, női 100 m-en Góczánné Tóth Zsuzsa, női diszkoszban Gosztolai 

Mária, férfi távolban Ignáth Antal, gerelyben Kiss Pál, kalapácsban pedig Fábián Zoltán nyert. 

 

Második lett Gosztolai Mária súlyban. Rácz Réka távolban, Oszlányi Réka 1500 m-en, Homonnay 

Ferenc 100 m-en, Ignáth Antal hármasban. 

 

Harmadik helyezett lett Volosinovszki Zoltánné távolban, Rácz Ráka hármasban, Benczenleitnerné 

Preisinger Ágnes gerelyben, a 4x100-as női váltó, Kósa Zoltán 400 m-en, Kurunczi Zoltán rúdban, 

Benczenleitner Ottó diszkoszban. 

 

Vagyis a 24 versenyszám közül 17-ben az első három hely valamelyikét szereztük meg, mindhárom 

szakágban felkerültünk a képzeletbeli dobogóra. 

S nem mellékes módon a legjobb férfi atléta Fábián Zoltán lett, már második alkalommal! 

 

Természetesen a csapat minden egyes tagja nagy dicséretet érdemel, kiemelve a küzdőképességüket, a 

rendkívül lelkes hozzáállásukat, a kiváló csapatszellemet. Mindenki kivette derekasan a részét, sokan 

erejükön felül teljesítettek, küzdve az utolsó pillanatig, többen sérüléssel együtt is harcoltak a lehető 

legjobb helyezésért, kockáztatva egy komolyabb sérülés elszenvedését, hiába is próbáltam visszafogni 

őket, tudtam, hogy úgysem fogják abbahagyni. 

 

Az előkelő helyezést elérő versenyzőink eredményei önmagukért beszélnek, a győzelmeket soha nem 

kell megmagyarázni, a legnagyobb dicséret illető őket, de nem szabad elfelejteni azokat, akik hátrább 

végeztek ugyan a versenyszámukban, de sok fontos pontot gyűjtöttek a csapatnak, ők is erőn felül 

teljesítettek, kihozták magukból a maximumot az adott körülmények között vagy még annál is többet. 

Őket is maximálisan meg kell dicsérni, fontossági sorrend nélkül. Nélkülük nem lett volna ilyen 

eredményes a csapat. 

 

Csízik Éva és Hoffmann Teréz , női rúdugróink sérülten, nagyon kevés rúdugró edzéssel kijöttek, 

hozták a rúdjaikat és együtt szereztek 14 pontot, megelőzve az osztrákok 4 m-es ugróját , aki  túl 

magasan akart beszállni és kiesett azonnal eredmény nélkül.  Utána Rácz Réka hármasban is 

megelőzte  fél méterrel az osztrák klasszist. 

 

Női 1500 m-en Oszlányi Réka a kérésemnek megfelelően hatalmas iramot diktálva teljesen szétzilálta 

a mezőnyt, 800 m körül közel 100-el vezetett a többiek előtt, Hámori Márta pedig szorgalmasan 

előzgette le az előtte haladókat, s hosszútávfutó létére végül másodikként érkezett be a célba, s 

korszorzós eredménnyel végül negyedik lett. Így ketten együtt 20 pontot szereztek, köszönhetően a 

nagy iramnak, s hogy sikerült leszakítani a többieket. Egészen különleges élmény volt. 

 



Női 100-on Volosinszki Rózsa megpróbált szabályosan , rajtgépből rajtolni, de olyan gyorsan ellőtték 

a rajtot, hogy még fel sem tudott jönni a rajtgépből, már lőttek is, Teljesen szabálytalan indítás volt, 

hiszen meg kell várni, amíg mindenki mozdulatlan, s akkor szabad lőni. Mire elindult, addigra a 

többiek már futottak, de Rózsa minden erejét összeszedve sokat ledolgozott a hátrányából s végül 

összesítésben hatodik lett, 7 nagyon értékes pontot szerzett. Távolban azért egy harmadik hellyel 

vigasztalódott, bár az ugrószámoknál uralkodó káosz és a gyenge pályaminőség miatt mindenki, így ő 

is elmaradt egy kicsit a legjobbjától. 

 

400-at Cseh Angéla talán életében először futott versenyen, hirtelen beugróként kellett futnia, hogy 

minden számban teljes legyen a csapat, rendesen be is kezdett és el is fáradt nagyon, ahogy ezen a 

távon illik, s szerzett egy meglepetés 8. helyet és 5 pontot. Hatalmasat küzdött, de azt mondta nagyon 

élvezte. El tudom képzelni. Köszönöm Angéla a helytállást. 

 

A magasugró lányok szintén a verseny előtti napokban tudták meg, hogy a sok lemondás miatt ugrani 

kellene, gyakorolni sem volt rá idejük. Tarnócai Éva egész évben keveset ugrott az állandó sérülései 

miatt, de a csapat érdekében vállalta az indulást és hozott 5 pontot, gerelyben pedig 4 pontot , bár ott 

kicsit le volt törve a számára gyengébben sikerült verseny miatt. Azért 9 pont összesen nagyon szép 

teljesítmény.  

 

A másik magasugró a feleségem Nagy Erzsébet volt, akit szintén az utolsó napok lemondásai miatt 

kértem meg, hogy ugorjon magasat is a pontért, amit becsülettel túlteljesített , mert 3 pont lett belőle, 

pedig előtte egy fél órával a hármasugrás közben kisebb sérülést szerzett , ahol további 4 pontot 

gyüjtött be, pár hét hármasugró múlttal . Fél év atlétizálás után le a kalappal az eredménye és a 

küzdőképessége előtt. Mindig tudtam, hogy fantasztikus rugói vannak, csak még nem használja azokat 

ki. 

 

Kollmann Klára egy külön szám: miután szerzett egy 5. helyet kalapácsban és egy 6. helyet súlyban, 

vagyis összesen 15 pontot még volt kedve versenyen kívül egy 400-at lefutni. Hát nem tudom, nekem 

lenne-e kedvem egy hármasugrás után ehhez? 

Benes Magdi egy kalapács 4. hellyel és egy diszkosz 9. hellyel összesen 13 ponttal járult a csapat 

teljesítményéhez. Rá mindig lehet számítani, most is hozta az eredményt. 

 

A 4x100-as női váltó parádésen futott, az utolsó váltásnál volt vagy 30 m hátrányunk a 2. helyen futók 

mögött, s az utolsó 100-on a Rácz Ráka úgy futott, mint a Bolt, majdnem behozta a behozhatatlant, kb. 

4 m maradt meg. 

 

A férfiak is nagyon jól, kiegyensúlyozottan szerepeltek, sok emlékezetes pillanatot okoztak ők is.  

Nekem az egyik legnagyobb élményt Homonnay Feri bácsi fantasztikus futása adta. 16,23 mp 100 m-

en, 84 évesen, ez elképesztő volt. Csupa izom, csupa energia, egy igazi példakép a fiataloknak, a 

felszorzott eredménye 10,61 mp lett. Mivel pár nappal a verseny előtt tudta meg, hogy szeretném ha 

100 m-en indulna, egészen biztos , hogy ez az általános edzettségi színvonala, nem ebben a pár napban 

szerezte meg. Egészséges életmód, rendszeres edzések, ez a titka mesélte nekem. Fiatalok lehet utána 

csinálni. 

 

Kurunczi Zoli pár hónappal a gerincműtétje után rudat ugrott közel 80 évesen. 2,30-al harmadik lett, 

kissé elégedetlenkedve. Műtét után. Hihetetlen teljesítmény. Márczi Győző sokat küszködött a 

körülményekkel, de végül sikerült 6 pontot begyűjtenie. 

 

Az 1500-as futóink újoncok voltak a válogatottban, mindketten rendkívüli megtiszteltetésnek vették a 

beválogatást, s ennek megfelelően nagyot küzdöttek a mezőnnyel,  Simák Gergő nagy egyéni csúcsot 

futott, majdnem a végig vezetve, Somogyi Gábor pedig nagyon okos futással  ötödik helyezéssel 

debütált. 

 

Férfi magasban Ferenczi Imre is achilles sérüléssel bajlódott, mégis nagy közönség sikert aratott 

szemet gyönyörködtető technikájával na és persze a 160 cm-es eredményével. Tímár Mihály is jól 



ugrott, ha a 142 cm is sikerült volna, akkor 2 hellyel előbb is végezhetett volna a szoros eredményt 

hozó versenyben. Ketten 14 pontot szereztek a csapatnak. 

 

Távolban és hármasban Ignáth Antal kiemelkedő klasszis, az egyik legeredményesebb atlétánk volt. 

Gyorsasága, technikája mindenkit lenyűgözött.  

 

Galó Tibor aki szintén pár nappal a verseny  előtt került be helyettem hármasugrásba (sajnos ismét 

rásérültem a Fortuna versenyen) az egyik ugrásnál elég csúnya bokasérülést szenvedett, ennek ellenére 

végig ugrotta a versenyt, sőt még a 4x100-as váltóban is futott. Utána persze jól bedagadt a bokája, de 

a versenyt nem adta fel. Ez az akarás jellemezte az egész csapatot, ettől ilyen nagyszerű dolog a 

csapatverseny. 

 

Fábián Zoltán egy külön klasszist képviselt, ismét fölényesen nyerte a kalapácsot, de a súlylökésben is 

rajthoz állt a csapat érdekében. S ez az érdekesebb történet. Első sorozatban 15 m felett lökött, s akkor 

derült ki, hogy 6 kg-os súlyt adtak neki. Erre elrohantak keresni neki egy 7,26 kg-os súlyt, de nem 

találtak jó ideig. Végül előkerült egy ilyen súly és azzal lökött 12,45 m-t.  

Azután gyorsan autóba ült és utazott haza, mert másnap volt Budapesten a felnőtt Szuper Liga, ahol 2 

m-el még nagyobbat dobott és a legjobbak között hatodik lett 64 m feletti eredménnyel.  Óriási 

eredmény és külön köszönöm neki, hogy mégis eljött, hogy a magyar csapatot erősítse. Sok ember 

példaképe lehet Ő is. 

 

Másik kalapácsvetőnk Belházi János 81 éves korát meghazudtolva hozta a szokásos teljesítményét, rá 

is mindig lehet számítani a válogatottban, s egyelőre állja a versenyt a fiatalokkal szemben. 

Meg kell említenem a harmadik kalapácsvetőnket, Küllős Pétert, aki eljött , hogy versenyen kívül 

ugyan, de részese lehessen a versenynek, s igen jól dobott. A veterán utánpótlás biztosítva van ebben a 

számban. 

 

Bodnár Gábor, Benczenleitner Ottó, Horváth János, Földi Mihály hozták a megszokott jó 

teljesítményüket, sok ponttal hozzájárulva a csapat eredményéhez. 

Köszönöm minden csapattagnak , hogy eljött és eredményével hozzájárult a magyar csapat harmadik 

helyéhez. 

 

Jövőre reményeink szerint Magyarországon, valószínűleg Zalaegerszegen lesz a válogatott viadal.  

 

                                                                                                                    Kőrösi István csapatkapitány 


