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Ultrafutó és gimnáziumi tanár. Igaz az elõbbi, már csak múlt idõ.
Ultrafutó és gimnáziumi tanár. Igaz az elõbbi, már csak múltidõ. Édesapja, Aki bár nem sportolt, de hivatásos" rajongó
volt, indította ela pályán.
- Kiskunfélegyházán jártam általánosba, ahol két kiválótestnevelõm volt. Förgeteg József, szeretette meg az
asztaliteniszt és akézilabdát, míg a kosárlabdát az a Mészáros Stéci" Erzsébet, Akivel annakidején a Tanárképzõ
bejutott a nõi kosárlabda NB I-be. Esténként a Honvédpályán beszállt közénk játszani. Középiskolába, már
Szegedre jártam, lévén acsaládom Algyõre költözött. A Radnótiban, Láng Imre volt a testnevelõm,viszont, mivel már
Félegyházán elkezdtem futni, azonnal leigazolt a SZVSE. OttKertész Feri bácsi lett az edzõm. Az elsõ sikerem az
aranyjelvényes szint volt,fél maratonin, 1981-ben. Háromezren is mindig döntõs voltam a diákolimpián, deaz a táv
nekem túl rövid volt. Felvételt nyertem a TanárképzõFöldrajz-testnevelés szakára, s klubot váltottam. Volford Laci lett
az edzõm aSZEOL-ban. Ekkor már a maratoni volt az állandó távom, legjobb idõm 2 óra 31perc volt, s csupán egyszer
szereztem egy harmadik helyet a szegedi versenyen.
- Mikor váltottultra maratonira?
- Huszonnégy éves koromban. Simon Laci megfûzött,elmondta, hogy milyen szép, ha az ember száz kilométeren
próbálja ki magát. Ésigaza lett. Életem elsõ százas versenyén, Gödöllõn 1989-ben a harmadik legjobbmagyar lettem, csak
Kiskirály Ernõ és Bogár Jani elõzött meg. Addigra márcsabai atléta lettem, lévén oda mentem tanítani a Madách utcai
testnevelésszakos iskolába. Mellette végeztem a Földrajz szakot a JATE-n. Ráadásul, mivelén a Földrajzban nagyon
elmélyültem, OKTV-n, majd OTDK-án is indultam, tagjalettem a MTA Regionális csoport Alföldi Tudományos
intézetének, ez pedig kizárta,hogy profi sportoló legyek. Ennek ellenére jól ment, Megnyertem aNyíregyháza-Budapest
szuper maratonit. A következõ évben pedig, a franciaCourcon-ban huszonnégy órás Európa bajnoki címet szereztem. Csak
megjegyzem, haa 95-ös versenyem nem ér véget Pesten, biztosan világcsúcsot futok, lévén a 264kilométert 21 óra 56
perc alatt tettem meg, míg az Eb-n csak 260 kilométertfutottam egy nap alatt. De jól ment a tizenkét órás futás is.
Mindenidõkmásodik legjobb magyar eredménye az enyém 160.7 kilométerrel. Ekkor már aszegedi Dugonics András
Piarista Gimnázium tanára voltam. Kilencvenhatbanmegkértek legyek én a magyar ultrafutó csapat koordinátora. Ezt
csináltam is2002-ig. Kilencvennyolcban versenyeztem utoljára. Tönkre ment a csípõm, s aDuna-menti szuper maratonit
élrõl elvesztettem, az utolsó húsz kilométerensántikálva lettem második. Orvosi javallatra befejeztem. A másik,
ennél isfontosabb érv a nejem ultimátuma volt. Közölte, hogy addig ne gondoljakgyerekekre, amíg futok. Jó döntés volt.
Berci fiam öt, Borka lányom három éves.
- Így mostkihívások nélkül él?
- Természetesen nem, lévén 2002-ben felvételt nyertem apécsi egyetem Földtudományok tanszékének
doktorképzõjébe. Egész életembennagyszerû tanáraim voltak. Moholi Károly, Pál Ágnes, a fõiskolán,
MészárosRezsõ a JATE-n és most Tóth József A JPTE-n. Szóval van kihívás, ja éskerékpározom, azt bírja a csípõm. Már
van egy tizedik helyem az amatõrbajnokságról.

Barok István
A cikk megjelenését támogatta az Indóházmagazin
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