
A 2006-ban is megrende-
zett Árkossy Annamária Em-
lékverseny nagy jelentõségû
esemény volt számomra,
ugyanis a sok kemény edzés
és gyakorlás meghozta gyü-
mölcsét. A verseny napján
társaimmal nagyon izgul-
tunk, hogy jól szerepeljünk
és említésre méltó teljesít-
ményt nyújtsunk. 

Ekkor persze még nem is
sejtettem, hogy a nap végére
a legboldogabb érzéssel és
aranyéremmel a nyakamban

térhetek haza. A versenyen résztvevõk szinte csak tö-
kéletes gyakorlatokat mutattak be, és elég magasra
tették a mércét. Helyezést azonban csak azok érhet-
tek el, akik az összes lehetséges szeren (4) indultak.
Így akik csak 1, 2 vagy akár 3 szeren próbálták ki ma-
gukat, bámulatos teljesítményük ellenére 'sem száll-
hattak ringbe'. Én mind a 4 tornaszeren bemutattam

egyéni gyakorlataimat
és próbáltam a maxi-
mumot kihozni ma-
gamból, a legnagyobb
örömömre sikeresen!
Az elsõ helyen képvisel-
hettem iskolánkat,

mindemellett a legtöbb pon-
tot elért versenyzõként kü-
löndíjban is részesítettek,
ami az örömömet csak még
jobban fokozta! 

Csak remélni tudom,
hogy még rengeteg hasonló
eredménnyel szerezhetek
örömteli pillanatokat ma-
gamnak és iskolánknak!

A 2005-2006-os tanévben
ismét megrendeztük a Sport-
nap keretében a tornabemu-
tatót. Immár másodszor volt
alkalmam részt venni a re-
mek eseményen. Másodszor
tapasztaltabban, egy évvel
idõsebben. Szerencsére is-
mét voltak köztünk újoncok,
akik ugyanolyan lelkesedés-
sel várták ezt a napot, mint
én egy évvel ezelõtt. A körül-
mények azonban változtak!

A 2004-2005-ös évben
való szereplésünk után az

iskola nagyban támogatta a tornászokat új eszközök-
kel. Legutóbbi sikereinkhez azonban nem csak az új

lehetõségek, hanem a jó érzés is hozzájárult, hogy a
diákok és a tanárok egyaránt várták az új bemutatót.
Az egyéni és csoportos gyakorlatok újból sikert arat-
tak. Nagyon sok irigylésre méltó ember van közöt-
tünk, akik nem csak a torna, de a tánc és egyéb moz-
gáskultúrát igénylõ ágakban is remekelnek. Épp
ezért a gyakorlatok bõvelkedtek táncos elemekben
is. A visszajelzésekbõl ítélve a tánc nagyon sokat ja-
vít egy-egy ilyen esemény hangulatán, így az elkö-
vetkezõ bemutatókban is megpróbálunk némi rit-
must csempészni. 

Akadnak köztünk olyan emberek is, akiknek a tor-
na több egyszerû hobbinál vagy testmozgásnál, és a
jövõjüket is e köré szeretnék építeni. Nekik sok sikert
kívánok és remélem, az elkövetkezõ bemutatók is leg-
alább olyan sikeresek és színvonalasak lesznek, mint
az eddigiek.
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Amikor tavaly az elsõ edzésünkre elmentünk egy ki-
csit izgultunk, mivel mi voltunk akkor a legkisebbek. Az
év során nagyon sok új elemet tanultunk meg a nagyok
és a tanáraink segítségével. A tanév utolsó két hónapjá-
ban teljes gõzzel a sportnapra összpontosítottunk. Tor-
naedzésen és tesiórán is a gyakorlatokat próbáltuk. Elein-
te nem sikerültek tökéletesen az elemek, késõbb egyre
jobban belejöttünk.

Ahogy telt az idõ, már egyre rutinosabban tornáz-
tunk. A sportnapon örültünk, ugyanakkor féltünk is, mi-
vel ez volt sokunknak az elsõ olyan alkalom, ahol meg-
mutathattuk tudásunkat. A bemutató sikeres volt, és ma
már a következõre készülünk. Annyira megszerettük a
tornát, hogy a nyár elején többször is bejártunk edzeni. 

Osztályunk több tanulójának elnyerte tetszését ez a
sportág, többen velünk együtt járnak az edzésekre, és se-
gítséget tudnak kérni tõlünk, ha valamit nem tudnak. Re-
méljük, hogy még sok-sok éven át ûzhetjük ezt a remek
sportot.
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Mint minden évben,
2006-ban is egy nagy célt
tûztem ki magam elé. Ez a
cél az volt, hogy szeretnék
kijutni az ifi EB-re. Elhatá-
roztam magamban, hogy en-
nek érdekében megpróbálok
majd mindent megtenni úgy,
hogy semmi ne menjen en-
nek rovására. Már év elején,
mielõtt elkezdõdött volna a
komoly munka, már akkor
éreztem, hogy kicsit má-
sabb ez a célkitûzés, mint

az eddigiek. Ebben az évben voltam utolsó éves ifi.
Utolsó lehetõségem volt, hogy bizonyítsak ifiben ma-
gamnak és a körülöttem lévõknek is. 2003-ban kinn
voltam az EB-n, és rájöttem, hogy nem lehetetlen az
elsõ 10-ben lenni. Nagyon közel voltam akkor is hoz-
zá, de nem sikerült. Most viszont éreztem, hogy meg
tudom csinálni!

A téli alapozást sikerült úgy végigcsinálnom, hogy
szinte zökkenõmentesen mentek az edzések, kivéve a
kisebb megfázásokat. Tudatosan igyekeztem minden
kis apró részletre odafigyelni a mindennapjaimban,
olyanokra is, amik fölött eddig hajlamos voltam elsik-
lani. Ilyen volt például a rendszeres és megfelelõ táp-
lálkozás betartása, minimum nyolc óra alvás, rendsze-
res vérkép ellenõrzés, stb.

Alapozás után tavasszal folytattuk az edzéseket, hi-
szen következtek a várva-várt megmérettetések, a vá-
logatóversenyek. Ezen versenyek eredményei alapján
dõlt el, hogy ki utazhat a válogatottal az ifi EB-re. Na-
gyon izgalmas volt ez a pár verseny, mindig változott
a sorrend, csak a 6. és egyben utolsó verseny elõtt le-
hetett sejteni, hogy ki lesz a négy ember, aki majd
utazhat. Mikor beértem a 6. verseny céljába, nagyon
megkönnyebbültem egy pár pillanatra: most kiderül,
hogy mi lesz? Én mindent megtettem, már csak a töb-
biek eredményén múlik, hogy benne vagyok-e az uta-
zó csapatban. Aztán a pár pillanat megkönnyebbülést
gyomorgörcs és izgulás váltotta föl. Már alig bírtam ki-
várni, hogy végre kiszámolják az eredményeket, és

hogy csapatot hirdessenek. Kijutottam az EB-re!!! Az
eggyel kisebb korosztályban a húgom is kijutott. Min-
denki nagyon örült, a szüleink is, mi is.

Az EB elõtt még részt vettünk egy edzõtáborban
Szlovéniában.

Az EB-t még itthon végzett tudatos, kemény edzé-
sek elõzték meg.

Végül eljött a várt esemény. A sulinak és az év végi
vizsgáknak, feleléseknek már vége volt, amiket nem
volt könnyû végigcsinálni a mindennapos edzések
mellett. Kipihentem a suli fáradalmait, és már csak a
versenyre tudtam gondolni. Az EB 3 versenyszámból
áll: sprint, normál és váltó. Magamat ismerve a sprint
versenyen vártam jobb eredményt. De sajnos a pálya
közben pillanatnyi koncentráció kiesés miatt nem si-
került olyan helyezést elérni, hogy elégedett lehessek
magammal. Bár fizikailag nagyon jó formában voltam,
nem ezen múlott, hanem hogy mennyire tudok végig
magas pulzusszám mellett odakoncentrálni csak arra
is, ami a pillanatnyi feladatom a verseny során. Kissé
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csalódottan mentem vissza a szálláshelyre. De nem
volt szabad sokáig emésztenem magam, mert készül-
ni kellett a másnapi normáltávú versenyre. Ezen csak
29.-nek sikerült lennem, ami a magyar csapattársaim-
hoz képest nem is olyan rossz eredmény. Este a szállá-
son a válogatott edzõjével megcsináltuk a váltó össze-
állítását, és azt is, hogy ki melyik pozícióban (hánya-
dik futóként) szeretne versenyezni. Én a második futó
lettem, ami számomra a legideálisabb volt. A váltó reg-
gelén éreztem a másik két váltótársamon, hogy nagyon
megvan köztünk a csapatszellem és a közös cél akará-
sa. Mégsem mondta ki egyikünk sem. Tudtuk, hogy
ha mindhárman a hibátlan futásra törekszünk, akkor
benne lehetünk az elsõ 6-ban. Az elsõ emberünk az
ötödik helyen váltott. Ezután én negyedikként hoztam
a váltót, majd a harmadik emberünk a franciákat és a
cseheket megelõzve a második helyen ért végül célba.
El sem tudtuk hinni, csak ugráltunk egymás nyakába!
Majd odaértek a szülõk, barátok, ismerõsök. Gratulál-
tak, sokak szemében, és persze a miénkben is megje-

lent egy-két örömkönny. Sokáig el sem tudtam hinni,
hogy megvan életem elsõ jelentõs nemzetközi eredmé-
nye! Egy sportoló számára ez egy hihetetlen elsõ él-
mény! Nagyon jó érzés volt, hogy a rengeteg munka,
áldozat, fáradság, lemondás, amit bele tettem, meghoz-
ta a gyümölcsét, és nem is akármilyet! Ááá, alig voltam
képes felfogni! Az élmény, hogy felálltunk a dobogóra
magyar zászlót lengetve és csapattársaink éljenzését
hallgatva, hihetetlen jó volt.

Itthon ismerõseim sokan felhívtak, hogy gratulálja-
nak. Olyan jó volt érezni, hogy nem csak a saját örö-
möm ez az eredmény, hanem még nagyon sokan ve-
lem együtt örülnek, és büszkék voltak rám.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki egy kicsit
is segített nekem, vagy csak szólt egy-két kedves szót.
Így ezek után végiggondolva az egész tájfutással való
kapcsolatomat, és élményeimet, nagyon örülök, hogy
valamiben más tudok lenni, mint a többiek. Szerintem
ez minden emberben megvan, csak van, aki késõbb
találja meg.

Na de miért ép-
pen a magasugrás?
– tették fel többen a
kérdést. Hiszen ez
a sportág igen nagy
figyelmet igényel.
Egy jó ugráshoz
nemcsak fizikailag,
hanem szellemileg
is a maximumon
kell lenni.

Mi általános is-
kolás korunkban ismerkedtünk meg a sportnak ezzel
a területével apukánk – és egyben edzõnk – révén. Ek-
kor azonban még nem volt lehetõségünk arra, hogy
versenyeken is megmérettessük magunkat.

Elsõ osztályos gimnazistaként egy éppen kialakuló-
ban lévõ magasugró csapatba kerültünk. Elsõ közös
versenyünkön ugyan még nem értünk el kimagasló
eredményt, de ez arra ösztönzött minket, hogy még
több edzéssel és belefektetett energiával javítsunk tel-
jesítményünkön, valamint a felmerülõ hibákon.

Ennek meg is lett az eredménye. A következõ év

csapatversenyén 1,45 m-es átlagunkkal meghívást
kaptunk az Atlétika Diákolimpia Ügyességi és Váltófu-
tó Csapatbajnokság Országos Döntõjére. A versenyt a
budapesti UTE Atlétikai Stadionban rendezték meg. A
viadalt megelõzõen már egy délutáni edzés alkalmával
ismerkedhettünk a megyeivel igen kevés hasonlóságot
mutató pesti pálya elõnyeivel és hátrányaival. Így októ-
ber 15-én már nem idegen környezetben kezdhettünk
neki a versenynek, habár az izgalmat még ez sem tud-
ta igazán feloldani.

Az ünnepélyes megnyitót és a fiúk versenyét köve-
tõen a többi csapathoz hasonlóan mi is bemelegítet-
tünk. A verseny nyolc csapat részvételével zajlott le.
Nekünk a nyolc csapatból a negyedik helyet sikerült
megszereznünk. Esélyesek voltunk a jobb eredmény
elérésére is, de így utólag már elégedettek vagyunk a
teljesítményünkkel.

Mivel a csapat fõleg végzõs tanulókból állt (akiket a
közös edzések és versenyek során nagyon megkedvel-
tünk), ezért reménykedünk, hogy egyre több diáktár-
sunk kap kedvet ehhez a sporthoz, és egy hasonlóan jó
teljesítményû csapat állhat össze. Mi minden esetre
maradunk a magasugrásnál.
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Mindig is az volt az ál-
mom, hogy eljuthassak egy
országos szintû atlétikaver-
senyre, és ez szerencsére
idén júniusban sikerült is.
Sokáig el sem hittem, hogy
tényleg meghívtak a legjob-
bak közé, és nem csak ál-
modtam. Június 2-3.-án ke-
rült megrendezésre az Atléti-
ka Diákolimpia országos
döntõje méghozzá a Dunán-
túlon, Zalaegerszegen. Nagy
izgalommal vártam, hogy
végre ott legyünk, de emel-

lett nagyon féltem is a megmérettetéstõl!
Reggel korán elindultunk, hogy minél hamarabb

odaérjünk. Az elsõ nehézséggel már itt, Salgótarján-
ban szembe kellett néznünk (diákigazolvány), de si-
keresen megoldottuk. Sajnos a természet nem volt ke-
gyes hozzánk, júniushoz képest hideg és esõs volt az
idõ egész úton. Mire odaértünk, még rosszabb lett a
helyzet. Az esõ csak ömlött és ömlött, mintha évek
óta nem esett volna. Emellett nagyon erõs szél is fújt,
szerencsére hátszél. Az esõ nem zavart volna különö-
sebben (a megyei versenyen is szemerkélt egy kicsit),
csak ne lett volna olyan hideg. A pálya állapota varázs-
latos volt az itteni állapotokhoz képest. Nem salakos
volt, végre olyan pályán futhattam, mint a profik! A le-
látó és a stadion több létesítménye is elég modern és
otthonos volt. 

Jó hangulatban telt a bemelegítés, egyre többen és
többen jöttek az ország különbözõ pontjairól. Aztán
eljött az a pillanat, amire vágytam, a második futam-
ban a 8-as pályán futhattam. A hazai elhanyagolt vi-
szonyokhoz szokva még kimondani is furcsa: 8 pálya
egymás mellett! A rajtgép beállítása sem volt egysze-
rû, így esõben fõleg nem. Pálfalvai tanár úr még az
utolsó pillanatokban ellátott pár jó tanáccsal, de aztán
fel kellett készülni a rajtra. Elsõre elrajtolt a mezõny.
Erõs futamba kerültem, és így az egyéni csúcsomnál
pár századdal jobbat futottam. Ennek ellenére nagyon

hiányzott a közönség buzdítása, bár futás közben
nem nagyon tud az ember ilyesmire figyelni, csak ké-
sõbb visszanézve jólesõ érzés, hogy mennyien szorí-
tanak nekem. Zalaegerszegen csak 3 ember szurkol-
hatott, ezt köszönöm is nekik. A helyezésem ott még
csalódás volt a számomra, mert mindenki nyerni sze-
retne, de így utólag belátom, a részvétel volt a fontos.

Vizesen, fázva és kicsit csalódottan kerestük meg a
kollégiumot, az esti szállásunkat. Nem volt egy luxus-
hotel, de a célnak megfelelt. A szobatársakkal késõ es-
tig beszélgettünk a sportról és magunkról, jól megvol-
tunk, mert az atlétika iránti szeretet közös volt ben-
nünk. Másnap reggel korán keltünk, mert el kellett
hagyni a szállást. Nekem már aznap nem volt verseny-
számom, így minden erõmet a szurkolásra fordíthat-
tam. Az idõ is jóra fordult, így még az atlétikaverseny
nézése is élvezetesebb volt, mint elõzõ nap. A légkör
is más volt itt, mint a megyei versenyeken, és persze
az eredmények is sokkal jobbak voltak.

Az itt lévõ versenyzõk nagy része edzésre jár évek
óta, és ez a teljesítményükön is meglátszik. Éppen
ezért nagy megtiszteltetés volt, hogy ilyen körülmé-
nyek között, az ország legjobbjaival versenyezhettem.
Sokat kell ahhoz még edzenem, hogy olyan jó lehes-
sek, mint õk, de amit tudok, megteszek. Remélem, a
versenyeredményeim alapján ebben a tanévben is
meghívást kapok az országos döntõre, mert nagyon
jól éreztem magam ott, és az idén szeretnék még jobb
eredményt elérni.
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Volt egyszer egy kis csa-
pat, melynek öt tagja nyert a
megyei mezei futóverse-
nyen, és a következõ komo-
lyabb megmérettetés szá-
mukra az országos mezei
verseny is – ebbõl kifolyólag
– kilátásba került. De mint-
hogy az egy igazi bolyais
csapathoz illik, nem szállt
inába a bátorsága, és április-
ban már fel is döcögött Gö-
döllõre, ahol rajtvonalhoz
állt. A versenyzõk szíve
mind egy célért dobogott.

Azért, hogy közösen megszerezhessenek egy olyan
helyet, amely segíthet egy végzõs csapattagunk felvé-
telijében a TF-re. 

2006 április havában történt meg velünk. A csapat
tagjai a tehetséges Rusz Anetta, aki ezekben a percek-
ben már a TF diákja; a sportágban népszerû Koós Di-
ána, aki e mellett is számos más eredménnyel büsz-
kélkedhet; Sívó Ágnes, aki balassagyarmati alapokkal
érkezett; Bócsó Anita, akit a magasugróktól
vettünk kölcsön, no meg hát ott voltam én is. 

A verseny végére országos 6. hellyel gazda-
godott a kis csapat, és hazaszáguldott, hogy el-
újságolhassa gimnáziumának a nagyszerû
hírt. Lehet hogy felmerül egy-egy olvasóban a
kérdés, hogy milyen is pontosan egy mezei
verseny lefutása. De most arra szeretnék kitér-
ni, ami a színfalak mögött zajlik. 

Fontos tényezõ a csapat tagjainak vadásza-
ta, amelyet Cserkúti Edit tanárnõ végez.(A va-
dászat helyett használhatnánk a kiválasztás
szót is, bár a vadászat mélyebben tükrözi a
cselekmény lényegét.) A tanárnõ egész évben
éberen figyel a tanulókra, hogy megfelelõ em-
bereket találjon az iskolában, akik majd ezüst-
, arany-, bronzérmekkel virágoztatják fel a Bo-
lyai János Gimnázium sporthírnevét. Az akció
következõ része a kiválasztott személy rábe-
szélése, amely egy kilencedikes esetében sok-

kal könnyebben mehet, mint egy végzõs diáknál.(De
Cserkúti Edit tanárnõ általában mindig remekel.). Vé-
gül, ha a tapasztalt testnevelõi hatodik érzék nem csal,
akkor a csapat közös munkáját siker koronázza. 

A minden évben megrendezett versenyeken
Czímerné Séber Darinka tanárnõ és Tóth Zénó tanár
úr is segítségünkre van. Egész idõ alatt tanácsokkal
látnak el és bíztatnak. 

A mezei verseny színtere nagyban különbözik a
síkfutás helyszínétõl, mivel itt vigyázni kell az akadá-
lyok (fû, fa, virág) kikerülésére. Sõt, még a versenyzõk
létszáma is sokkal nagyobb. Gyakori jelenség a lökdö-
sõdés, rugdosódás (szöges cipõben) a verseny egész
idõtartama alatt. Összesen kb. 100-150 lány indul a
korcsoportban, és mindenki elõrébb szeretne jutni. A
pálya viszont nem túl széles, ezért könnyen elõfordul,
hogy azért nem tudunk haladni, mert az elõttünk álló
sor nem enged. Az szokott általában jó hellyel célba
érni, aki a végsõ percekig kitart, és 2,5 km után még
van ereje 500 métert sprintelni. 

Kis csapatunk váratlanul jó eredménye a tagok ösz-
szefogásának érdemeként is felfogható. Óriási öröm
volt számunkra a 6. hely megszerzése.
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Pasztuhov Renáta
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Nyolcéves koromban
kezdtem el sakkozni, a
Mocsáry Antal Körzeti Álta-
lános Iskolában, ugyanis
másfél évig kötelezõ tantárgy
volt a sakk. Harmadikosan
már az évfolyam legjobbja
voltam, és az iskolánk egy-
kori igazgatójáról, Gordos
Rezsõrõl elnevezett emlék-
versenyen indultam elõször,
amely egyben a megyei
egyéni diákolimpia is volt.
Az elsõ versenyemen csupán
a hetedik helyezést értem el.

Ez a „kudarc” azonban nem tört meg, és negyedike-
sen is indultam. Ekkor már délutáni szakkör kereté-
ben Nagy Béla foglalkozott velem. Sokáig nem volt he-
lyem iskolánk csapatában, de hatodikosan már igen, s
eljutottunk az országos döntõre. Ott ismertem meg
mostani edzõmet, Frink Ferencet, aki egykor bolyais
volt. Elszomorító teljesítményünk után abba akartuk
hagyni a sportot, de öt év sakkozás után nem volt szí-
vem befejezni. Ezután két edzõhöz jártam és negyed
év múlva  elsõ nemzetközi versenyemen megálltam a
helyem, majd igazolt versenyzõként az Ifjúsági Csa-
patbajnokságon is. Istvanovszki Martin után én vol-
tam a legjobb pontszerzõ. Hetedikes koromban meg-
nyertem az egyéni diákolimpia megyei fordulóját, ez-
után az országoson is jól játszottam. A késõbbiekben
még sok nemzetközi versenyen jól szerepeltem, s ér-
tékszámom folyton nõtt. 

Számomra a gólyatábor sem telt sakk nélkül, hi-
szen ekkor volt a megyebajnokság, melyet követõen a
Nemzetközi Sakkszövetség listájára is felkerültem. Az
elmúlt két évben Salgótarján NB II-es csapatának tag-
jaként szinte minden hétvégén sakkoztam valahol, a
legutóbbi szezont veretlenül teljesítettem.

A Bolyai csapatának éltáblása, és egyben csapatka-
pitánya vagyok. Mióta ide járok, csapatunk mindig
megyebajnok és a diákolimpia döntõjébe jut, mely
sajnos az osztálykirándulással egy idõben van. Telje-
sítményünk évrõl évre jobb. Legutóbbi versenyünkön

magam is meglepõdtem, nem vártam ilyen jó ered-
ményt. Második táblásunk Dávid Máté ( 9.b) volt, aki
hozzám hasonlóan mesterekkel játszott. Minket néha
jól elvertek, de a másik két táblán nagyon jók voltunk.
Borsik Ádám, aki érettségire készült, és kitûnõen
érettségizett, a csapat legjobb pontszerzõje volt, de
Barta László sem maradt el tõle sokkal. A verseny ele-
jén értékszámátlagunk alapján a 18. helyre rangsorol-
tak minket a 26-ból, de mi az elvárást túlteljesítve holt-
versenyben a 14-16. helyen végeztünk.

Remélem, idén is össze tudok állítani egy jó csapa-
tot, és ismét ott leszünk a döntõn.
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Sakk

Simon Tibor 
10. b



Egykerekû, monocikli,
unicikli, hívhatjuk, aminek
tetszik, a Magyarországon
egyre több szívet meghódító
(az enyémet biztosan)
zsonglõr kelléket. Csakhogy
ez több mint kellék. Az egy-
kerekû sporteszköz. Fejleszti
az egyensúlyérzéket, for-
mázza a vádlit, combot isten
bocsá' popsit.

A helyzet olyannyira ko-
moly, hogy idén nyáron
megrendezték az egyetemes
történelem elsõ magyar

monociklis bajnokságát Zamárdiban. Igazság szerint
én ezen a megmérettetésen még nem brillíroztam
(ami késik…), de itt ébredtem rá, hogy unicikli nélkül
nem élet az élet.

A vállalkozó kedvû ifjak profi és amatõr kategóri-
ákban, változatos és olykor elképesztõ versenyszá-
mokban mérhették össze nem csekély tudásukat.
Ezen ínyencségek közül a teljesség igénye nélkül
megemlítek néhányat. Kezdjük az elején, a „földhöz-
ragadtabb” számoknál így pl. a freestylenál. A
freestyle monociklis berkekben az utcán lévõ padról,
padkáról le-fel ugrabugrálást, lépcsõn lebukdácsolást,
valamint egyéb szemet gyönyörködtetõ trükkök ös-
szességét jelenti. Zum beispiel: fél lábbal tekerés, nul-
la lábbal nem-tekerés, különféle nyeregbepattanási
praktikák (pl.:180°-360°-kal megpördít majd szeren-
csés esetben ráhuppan, lábbal fölkap), korláton csúsz-
kálás és egyéb betyárságok.

Természetesen gyorsasági verseny is volt, hadd ro-
bogjon, aki tud. Itt elõny a nagyobb kerekû masinéria,
vagy a cseles áttétek, váltók. Ami érdekesebb, hogy eb-
ben a sportágban Egyedül álló módon lassúsági ver-
senyt is rendeznek. Ez mókásan mutat, de tovább me-
gyek… láthattunk egyhelyben álló, azaz stillstand ver-
senyszámot is.

A bátrak s rettenthetetlenek magasugrásban és tá-
volugrásban jeleskedtek (egy kedves budakalászi is-
merõsöm meg is nyerteà grat Sebi).

A vakmerõek és enyhén szuicid hajlamúak a külö-
nös szakértelemmel összetákolt triál pályán bizonyít-
hattak. A triál (szép magyar szavunk) az angol try all
kifejezésbõl származik. Amint a neve is mutatja, ebbe
aztán minden belefér, a sportágunk legextrémebb ága-
zata. Egy kis ízelítõ: domboldalon lekerekezés (down-
hill), hídkorláton egyensúlyozás (brrrJ), traktorkeré-
ken, mászókán, raklapon, autó tetején(csak a gazda
meg ne lássa!) szökdécselés, árok, nagyama, szikla,
hegy s völgy. Ebbõl is látszik, hogy aki triálozik az
egyéb disznóságokra is kapható.

Létezik ennek egy elvadultabb formája is (még en-
nél is…??) a speed triál. Itt a versenyzõknek a
léglegzetelállító trükkök végrehajtása mellett sietniük
is kell. Aki a lehetõ leggyorsabban és ép bõrrel/ciklivel
célba ér, azé minden elismerésem (nem csak az
enyém).

Bizony triálozni s terepen tekeregni nem lehet ám
akármilyen Egyszerû, mezei egykerekûvel. Minõség-
ben és árba is hihhhetetlen különbségek vannak
mono és mono között. Ma már léteznek „luxus” uni-
ciklik fékkel, pihe-puha üléssel, iszonyú strapabíró
hiper-szuper kerékkel, dudával stb. megáldva potom
pénzekért (köhm). (megj.: az én komplett egykere-
kûm került annyiba, mint egy pro ülés).

Nekünk magyar egykerekûsöknek a budapesti fõ-
fõzsonglõrök igen nagy szeretettel szerveznek táboro-
kat, túrákat és találkozókat. Ezekre akárki mehet tu-
dásszinttõl függetlenül, mindenkit szívesen megtanít-
gatnak.
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Only one but fun!

Márkus Virág 
11. a



Ezen összejövetelek alkalmából elõkerülnek a tar-
solyból más zsonglõrjátékok is. Buzogányok, labdák,
ördög, virág és rózsabotok, meteorok, tüzes szárnyak,

gólyalábak, móka s kacagás. Tûzoká-
dás, kardnyelés… minden játszik.

Én egyelõre csak monocik-
liz(get)ek és rózsabotozom több-ke-
vesebb sikerrel, de töretlen lelkese-
déssel.

A rózsabot az az a botjtos izé, amit
két bottal kell pörgetni és nem mágne-
ses (itt elnézést kérek a rózsabot titka-
iban járatos olvasóktól). Közismertebb
nevén ördögbot. Az ördögbot valójá-
ban egy ugyanilyen elvvel mûködõ já-
ték, csakhogy ott a pörgetendõ boton
nincsenek gumirojtok és ez bizony
megnehezíti a „kezelését”. Az én ró-
zsabotom jó szívós mûanyag sátor-
rúdból készült, némi szilikonnal, gu-
mibelsõvel és szigetelõszalaggal meg-
bolondítva. A vezetõk tiplifák a
Tüzéprõl egy kevéske gumiba csava-
rintva. Az egész szerkezet kézzel ké-
szült. A botozást valójában nem nagy
kunszt elsajátítani, ám annál örömte-
libb mûvelni (tanulás helyett).

Elismerem, hogy az egykerekûzés-
hez már kell elhivatottság, de megéri a
fáradságot, hiszen színesíti egyénisé-
günket (ebbe a lábszárunk kékülése s
zöldülése nem számít bele) és egyetlen
Salgótarjánunk arculatát. Errõl meg-
oszlanak a vélemények. Az ember leá-
nya azt hinné, hogy a fiatalság nyitott
és elfogadó. Maximális tiszteletem a
kivételnek (szép számmal akadnak
ilyenek és nekik köszönöm a
bíztatástJ!!), de mást is tapasztaltam.
Persze olykor elkél egy kis kritika is.

Végezetül minden évkönyvolvasó
diák, tanár, szülõ és nagyszülõ szíves
figyelmébe ajánlom a www.unicik-
li.hu internetes oldalt, ahol a letölté-
sek/videók/hunicikli menüpontokon
belül irgalmatlanul látványos felvéte-
leket kínálnak magyar zsonglõrök

elõadásában.
Külön felhívnám a figyelmet a budakalászi ifjak

filmjeire (monocikliben õk a mestereim).
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