
„SOK MAGYAR ATLÉTA SZÁMÁRA JELENTHET MÉRFÖLDKÖVET”  
MÁTAY ANDREA, fedett pályás Európa-bajnok, korábbi világcsúcstartó 
magasugró: – Az 1988-as budapesti fedett pályás világbajnokságon 
megadatott nekem az érzés, hogy hazai közönség előtt szerepelhettem. Már 
kétgyermekes anyukaként, a pályafutásom végén járva, amikor igazából 
már alig edzettem, de mindenképpen szerettem volna megélni egy ilyen 
világverseny élményét, hangulatát. Sok magyar atléta számára jelenthet 
mérföldkövet ez a verseny, és hosszú távon a magyar atlétika 
mindenképpen profitálhat belőle.  

KISS BALÁZS, kalapácsvető olimpiai bajnok: – Hatalmas 
sportdiplomáciai siker ez, és pontosan tudom, hogy mit jelent egy ilyen 
világesemény rendezését elnyerni, hiszen annak idején magam is részt 
vettem egy ilyen pályázat prezentálásában, Kenyában. Tudom, mivel jár, és 
el vagyok képedve, hogy sikerült megszerezni a rendezést. A magyar 
atlétáknak is jót tesz majd, hogy itthon versenyezhetnek, nekünk is jó volt 
annak idején a Népstadionban rendezett szabadtéri Európa-bajnokságon. 

 Nem tudom, 2023-ban kik lesznek majd a topon az atlétáink közül, de 
fontos lenne, hogy a verseny elejére tegyék be valamelyik magyar 
sikerágazatot, mert egy esetleges dobogós hely vagy győzelem nagyon 
megdobja majd az érdeklődést – annak idején negyvenezren tomboltak a 
Népstadionban, elképesztő hangulatot teremtve. Ez önbizalmat ad majd a 
magyar atlétáknak, és segít nekik, hogy a legjobbjukat hozzák.  

HALÁSZ BENCE, Eb-bronzérmes kalapácsvető, 2018 legjobb magyar 
atlétája: – Sokmillió magyarral együtt számomra is hatalmas öröm és 
büszkeség, hogy a nemzetközi szövetség választása Budapestre, a mi 
országunkra esett. Sejtettem, hogy mi leszünk a befutók, de úgy gondoltam, 
hogy várjuk ki a végét, mert születtek már számunkra kedvezőtlen döntések 
is. Én évről-évre erősebb vagyok, a technikám is szépen csiszolódik, az 
atlétika a mindenen, nem akarom elkiabálni, de még sérülékeny sem 
vagyok, szóval fut a szekér velem, jó irányba haladok, még ha 
hullámvölgyek is várhatnak rám.  

Most hosszú, öt évig tartó, izgalmakkal és kihívásokkal teli út vár rám, de 
elszánt vagyok, az IAAF Budapestet favorizáló döntése pedig egyenesen 
felvillanyoz. Jövőre egyszer még a junior EB-n is elindulhatok, és ott 
mindenképpen szeretném megvédeni a címemet, a még erősebb hátszelet 
viszont a dohai világbajnokságon elért dobogós helyezésemből szeretném 
kifogni. 

SZALMA LÁSZLÓ, fedett pályás Európa-bajnok távolugró: – Hatalmas 
az öröm, egyből pezsgőt is bontottunk a TF-tanszéken. Ez a rendezés óriási 
lendületet adhat a magyar atlétikának, a versenyzőinknek, a sportág 
hátterének. Ez az esemény szinte egyenrangú az olimpiával vagy a 
labdarúgó világbajnoksággal, naponta 60-80 ezer ember fordulhat meg a 
stadionban, azon a héten Budapest lesz a sportvilág központja. Ami óriási 
feladat és felelősség. Rendeztünk már fedett pályás világbajnokságot, de ez 
egészen más kategória. Tízszer annyi versenyző, tízszer annyi kiszolgáló, 
jóval nagyobb médiaérdeklődés. Alig várom már, hogy kezdődjön. (nso) 

 


