
Kedves Kollégák, Veteránok, Szeniorok…..sportmániások!

Hanyadik is….XXXI. OB….vajon ki tudhatja magáénak a legtöbb részvételt…jó volna tudni……
akkor legyen ez egy felhívás…(na nem keringőre). Bíráltuk a tavalyit az idei fedett pályást, 
akkor  most  legyünk  igazságosak….az  idei  szervezésileg,  időrendileg  és  lebonyolítási 
szempontból  jó  volt…..ugye?  Jó  döntés  volt  a  további  versenyszámok  díjának 
csökkentése….szépséghibája a dolognak az, hogy már eleve az eredeti kiírásban is így kellett 
volna  ennek  lennie.  Bár  lehet,  hogy  a  kalapácsvetők  nem  értenek  velem  egyet  időrend 
dolgában, mert kissé túlzsúfoltnak tűnt a mezőnyük. De ha finomítani kéne egy-két dolgon, 
akkor  volna  még  javítani  való  pld.  az  előnevezések  kiírása  és  lezárása  túl  közel  van  a 
kezdéshez,  a  névsor  összeállításánál  lehetne  a  korábbiak  szerint  versenyszámonként  és 
korcsoportonként összeállítani e mezőnyt…..és nem utolsó sorban némi felhőt rendelni, hogy 
ne a tűző napon süljünk meg. Szóval az eredményeket, ha nem úgy sikerültek nem lehet a 
rendezőkre fogni legfeljebb a tűző napra, de ez nem mindenkit zavart….annyira. Érdekes, hogy 
voltak a bajnoki címre esélyesek, akik nem jöttek el…vajon mennyire fontos egy „veterán” 
bajnoki cím….igaz előtte volt a Dobó VB és ott kollégáink taroltak hiszen annyi első helyet 
gyűjtöttek be, ami valószínű új rekord is egyben. Tehát volt, aki ettől jó lakott és már nem 
érdekelte az OB. Mivel általánosságban a dobó szakágat képviselem, így ez ügyben róluk és 
nekik írogatnék elsősorban, meg akit érdekel.

Mindig mondom legrosszabb a második és a negyedik hely….miért-miért, mert az egyik az 
aranyról a másik a bronzról csúszott le. Én csak tudom, mert két ezüstöt kasziroztam…..pedig 
a  bíró  is  velem  volt…..(ezúton  is  tiszteletem  bíró  úr)……roppant  tanulságos  történet…
elmesélem…röviden. Korosztályomban van egy kolléga, aki időnként eltűnik, időnként előjön a 
többiek és jómagam bosszantására….hát a Kurucz Gyula. Nem mellesleg megnyerte Tatán az 
LSW VB antik diszkosz számát, de úgyhogy a többieknek esélyük sem volt ellene miután cirka 
és uszkve 24,56 métert dobott. Szóval antik vagy hagyományos diszkosz az neki mindegy. Ez 
nem igazán az én műfajom így „meghívtam” álljon már ki ellenem súlylökésben, hogy azért 
mégis valamiben visszavághassak……akkor még nem tudtam…hiba volt. Na nekigyürkőztünk 
és  nagyon  nem ment….úgy  a  többségnek  sem,  de  ez  ugye  nem vigasztal  senkit.  Tőlem 
szokatlanul nem tudtam 12 fölé kerülni….erre dobott egy 12,26-ot…na mondom most aztán 
összekaphatom magam….röviddel ez után a szigorú Főbíró szólt, hogy érvénytelen a dobás, 
mert  kisebb  súllyal  próbálkozott…ejnye  de  nagyon  győzni  akarunk…vigyorogtam  egy  jót! 
Hozzá  kell  tennem,  hogy  a  részéről  nem  direkt  volt,  de  hát  mégis  lebukott.  Sorra 
kilépegettem...már a végén annyira belejöttem, hogy amikor végre 12 fölé kerültem akkor is 
automatikusan rátettem a lábam a bástyára (mert rövidnek találtam)….aztán kiderült ez lett 
volna a bajnoki dobás…..ajándék Gyulának. Van egy mondás legszebb öröm a káröröm….de az 
nevet jót, aki utoljára nevet. Így lett Gyulából….Gyula vitéz (télen) nyáron….még annyit, hogy 
vigasztalásképpen kaptam tőle egy marék kovászos uborkát (miután kivittem a keletibe), ami 
jól jött ebben a melegben. Egyébként is leginkább magunkat kell legyőznünk és ha ez sikerül,  
akkor nagy lépést tettünk az ellenfelek legyőzéséhez…..nem én találtam ki…..de felettébb  
igaznak tűnik! Barátom és „riválisom” Jeremiás doki is formán kívül ténykedett…rá is vertem 
vagy egy centit……szlogen…ha csak egy kicsi  kell….szokta vót  mondani…..de az  a fránya 
golyó  most  nem  akart  repülni…..ebben  a  hőségben  neki  se.  Bár  így  utólag  azon 
gondolkodtunk, hogy elég keveredés volt a golyókkal…ezért lehet hat kilósak voltak….vagy 
ennyit gyengültünk valamennyien.



Örömmel fedeztem fel az indulók között Bognár Szabolcsot…korábban nehezményeztem, hogy 
„nem ereszkedik le hozzánk” öregekhez….most megtette. Ő az még közöttünk, aki szintén 
indulgat  az  erőemelő  versenyeken…legutóbb  nyomott  egy  177,50  kilát  úgy  natúrban. 
Meglehetősen  jó  adottságokkal  rendelkezik…..szinte  ideális  dobó  alkat…még tán  Mészáros 
Robinál is (sic!). Előtte való nap volt a Szlovák OB….ahol, mint írtam is a facérbukkon, három 
atléta kollégánk is első lett  Benczenleitner Ottó (ráadásul új ocs) diszkoszban…..hát nem 
volt könnyű nevén neveznem, gerelyben  Kiss Pál borzolta a helyi kedélyeket dobásaival és 
Vályi Ferenc kalapácsvetésben. Ezúton is gratula nekik….tőlem, tőlünk!

Ha  lett  volna  hetes,  akinek  jelenteni  kellett  volna  a  hiányzókat,  akkor  a  teljesség  igénye 
nélkül…..a  kalapácsos  Zeitler  Kálmán,  a  kurjantós  Hofi,  Dr.Szalai  Tatabánya  büszkesége, 
Bácsalmási  doktor  (állítólag kihúzott  véletlenül  egy komplett  felső fogsort  egyszerre,  ezért 
rehabilitációs tréningen kellett részt vennie), George Herczegh, mivel tavaly csak második lett 
az ideit kihagyta……a kapott két ezüstöm után teljesen megértem…..na nem folytatnám, mert 
lehetne  még  sorolni.  De  talán  mégis  megemlíteném Bodó  István  nevét,  aki  most  bokros 
teendői miatt nem tudott jelen lenni, de rendületlenül teszi dolgát a honlapunkon…..már azóta 
is.

Néhány érdekesség….még a fentieken kívül…..ilyen Bodnár Gábor, aki a rajtgépből indulva 
meg sem állt a dobókörig….senderített egyet ezzel a frízbivel vagy mivel (diszkosz)….lett is 
belőle  bronzérem….aztán  irány  vissza  a  futópályára.  Nem  rossz  később  lehet  ebből  még 
profilváltás…..Gabi nyugi mi nem fogunk rajtolni „veled”…..ciki lenne ha kikapnál…..úgy 50 
méter  előnyről.  Aztán  itt  volt  Katona  Sándor a  hatszoros  francia  bajnok  és  veterán 
világbajnok….jött látott és győzött…ha már erre járt. Eljött svédből Fábián Robi barátunk..…
ezek  szerint  nem  neheztel  már  a  tavalyiért…..annyira…..remélhetőleg  most  nem  érte 
különösebb atrocitás őt és családját. Már tavaly feltűnt a hölgyek körében egy ismerős arc, 
akit  nem tudtam hova  tenni,  de  aztán  amikor  bemondták,  hogy  Kollmann Klára rögtön 
beugrott,  hogy  ki  is  ő…..nos,  valamikor  nem  mondom  mikor,  de  a  női  testépítés 
meghonosodását követően vált ismertté személye. Meg is lepődtem, hogy mit keres itt….de jól 
tette….és remélhetőleg marad is körünkben sokat fejlődött,  hiszen erőproblémái  nincsenek 
inkább technikai, de ezen lehet változtatni. Mindenesetre a nehézkalapácsot jól eldobta, ami 
aztán aranyat is ért számára…..naná, hogy nem ezüstöt, mint Várhegyi dokié. Ja Dr.Krixl meg 
Kraxl Laci megvádolt azzal, hogy nincs humorérzékem….mert neki aztán van…..kavart is nagy 
balhét  a  facérbukon az  OB utáni  beszólásával……na akkor  most  ez  ahhoz  hasonló….hogy 
tetszik Laci?

Akkor  most  komolyan….mit  is  lehetne  írni  zárszóként….talán  annyit,  örüljünk,  hogy  itt 
lehettünk és reménykedjünk abban ezt jövőre is megtehetjük épen, egészségesen és némi jó 
kedvel……hát  hogy  bőséggel  e….az  kétséges,  mert  sajnos  a  helyzet  „fokozódik”  hogy 
klasszikusokat idézzek…..de a remény az örök marad.

Hát ki más mint Mastersmisibá


