
Éves személyi értékelés – 2014-ről 
 
Segítők: 
 
Gyalog Zoltán: 
Jól vagyok, köszönöm. Dolgoztam már többet is, és jobban is. Maximálisan elégedett vagyok 
a vezetőség, a szülők, a profik, az amatőrök, a kezdők munkájával. Minden szép, és jó, olyan, 
amilyennek lennie kell. Nem félek a jövőtől, mert látom a szemekben az elszántságot, a 
sikeréhséget, a munkakedvet. Idénre is hasonló sikereket kívánok az egész Tabáni 
Spartacusnak. 
 
Gyalog László: 
Az agy, a motor. Több mint főállásban űzi szakosztály vezetői munkáját. Mindenkitől 
mindent bevasal, de ezt a maximalitást magától is elvárja. Kezeli a pályázatokat, a szakosztály 
minden ügyét kézben tartja. Elnökösködik a Spari Kupákon, Hegyifutón, segíti Orsi 
csoportját, szervezi a versenyeket, évzárókat. Átláthatóvá teszi az anyagi forrásokat, 
elszámolásokat. Egyszóval mindenben, mindenhol ott a precíz keze munkája. Nem véletlen, 
hogy a Spari ennyire erős tájfutó szakosztály Magyarországon. 
 
Krasznai Orsolya: 
Az utánpótlásunk rajta áll, vagy bukik. Ameddig ilyen lelkesen végzi ezt a nem kis erőpróbát 
igénylő feladatot, nem kell aggódnunk a jövőt illetően. Rendszeresek a térképes edzések, 
nyáron az elméleti feladatok a társalgóban. Egy igazi motorként „üzemelteti” a kezdő 
csoportot. Emellett megannyi ötlettel, színesíti életünket. 
 
Sulyok Ábel: 
Bár még javában harcol a felnőtt pontokért, már szinte 100 %-al bekapcsolódott a szakosztály 
érdemi munkájába. Kijutott, és helyt állt a főiskolás világbajnokságon, szerzett egy értékes 
országos bajnoki ezüstérmet a felnőtt csapat tagjaként, és megannyi versenyen végzett a 
mezőny elején. Mégis a térképhelyesbítői, pályakitűzői, valamint verseny szervezési munkáját 
szeretném kiemelni. Hihetetlen a precizitása, hozzáértése, munkabírása. Nem utolsó sorban 
megemlíteném, hogy több, mint 6000 km-t stoppolt az év folyamán. 
 
Csipi Erzsébet: 
Bár rengeteg Sparis munkája kevéssé érzékelhető a hétköznapokban, annyi biztos, hogy 
nagyja részt az ő keze munkájának köszönhető, hogy a Spari ilyen stabil lábakon áll anyagi 
téren. Gazdasági vezetőnk idén is remek munkát végzett  
 
Bujdosó István: 
Eddig is borzasztó sokat segített, de ebben az évben nagyon belehúzott. Vendégül látta a 
csapatot az ecsegi nyaralójukban, nem kis komfortot biztosítva a nyári 4 napos edzőtáborban, 
majd a Hungária Kupán is. Külön szponzorálja két nagymenő felnőttünket, Bakó Áront és 
Liszka Krisztiánt, valamint a szakosztálynak is jelentős anyagi támogatást biztosít. Emellett 
autóval, sofőrként, és számtalan egyéb módon próbálja segíteni a munkánkat, amit ezúttal is 
nagyon-nagyon köszönünk. 
 
Máthé Pisti: 
Szakosztályunk egyik fő támogatója.  Legyen szó akár felszereléssel, akár tájfutással 
kapcsolatos teendőről, Pistire mindig lehet számítani. 
 
Dobróka Ancsi: 
Amellett, hogy a Spari Kupák örökös titkára, az évzárókon a legnagyobb sikert arató 
fényképes összefoglaló kitalálója, megvalósítója. 
 
Zai Bálint: 
Honlap felelős, sofőr, SI-kezelő, és még sorolhatnám azon dolgokat, melyekkel meg lehet 
találni őt, ha segítségre van szüksége az egyesületünknek. 



 
Peregi Dávid: 
Versenyzőből pályakitűzővé, térképhelyesbítővé nőtte ki magát. Bár az egyetem mellett 
ritkábban látjuk mostanság az edzéseken, állandóan megbízható segítséget jelent számunkra. 
 
Horváth Attila: 
Idén ismét versenyelnökségre adta a fejét. Ez is mutatja, hogy milyen erő lakozik még benne, 
ha a Spariról van szó. Röviden összefoglalva mindenes szerepet tölt be a szakosztály életében. 
Ha kell helyesbít, pályát tűz ki, rajtoltat, pontot őriz, belegondol mások helyett is a dolgokba. 
 
Schőnviszky László: 
Egyesületünk legidősebb tagja idén már nem indult bajnokságon, de még mindig komoly részt 
vállal a szakosztály nagy versenyeinek lebonyolításában. 
 
Bozán György: 
Örökös Sparis tagként folyamatosan a Spari fejlődése / fejlesztése motoszkál a fejében. A 
lányok mentoraként, és elméleti foglalkozások lebonyolítójaként igen hasznos személye a 
Sparinak. 
 
Hegedüs Zoltán: 
Az ifjú aranytitánok mentoraként, és rendszeres elméleti előadóként nagyban hozzájárul a Spari 
töretlen sikeréhez. 
 
Boros Zoltán: 
Világbajnoki érmes mentorunk a 16-18-as férfi aranycsapat tagjaival foglalkozik igen lelkesen, 
reméljük a jövőben is folytatja velük a munkát. 
 
Kedl Ildikó: 
Szakosztály vezetőségi tagként, illetve versenyrendezésben nyújt pótolhatatlan segítséget már 
hosszú idők óta évről évre. 
 
Völgyesi Beáta: 
Sofőrként, versenyzőként, versenyrendezőként egyaránt kiveszi részét a Spari munkájában. Idei 
versenyeken mint étkezésért felelős vett le terhet az edzők válláról. 
 
Fazekas Gabriella: 
A rajtszemélyzet elengedhetetlen segédereje. 
 
Marosfalvi Eszter: 
Spari Kupákon voltak és lesznek is színvonalas gyerekversenyek. Mióta ő a szervezője, panasz 
még nem, de dicséret annál több érkezett. 
 
Molnár Jeannette: 
Spari Kupák orvosaként, és lelkes amatőrként gyakori látogatója a Sparis közegnek a 
versenyeken. 
 
Morandini Kristóf: 
Bár az utóbbi időben kissé kiesett a szakosztály életéből, fel-feltűnik rendezvényeinken, s nem 
csak jelenlétével, de kimagaslóan precíz, megbízható munkájával is emeli ezek színvonalát. 
 
Szabó József: 
Utánfutó, rajt (Spari Kupák), kazán. Eme három helyen kimagasló a segítségnyújtásban. 
 
Pataki Zsolt: 
Amikor tud, még mindig rendíthetetlenül segíti a nagy versenyeink lebonyolítását. 
 
 



Bölkei Zsolt: 
Ritkán, de lelkesen látjuk évente néhány versenyen. Egy biztos. A Spari kupák biztos pontok az 
életében. 
 
Jenei Margit: 
A honlapunk feltöltése az ő segítségével még gördülékenyebben zajlik. 
 
Koltai Zoltán: 
Értékes szenior csapattagunk. Szintén tagja a bronzérmes váltónak. 
 
Kemenczky Jenő: 
Ősi Sparisként ott van, ahol szükség van rá. POCSB bronzéremmel örvendeztette meg a 
nagyérdeműt. 
 
Hentes Ildikó: 
Jelenléte, vendégszeretete nagymértékben hozzájárult a Spari sikereihez.  
 
Kozma László: 
Köszönjük, hogy mindig számíthatunk rá, bármikor, bármilyen versenyről legyen is szó. 
Lacibácsi neve immáron ikon számunkra. 
 
Vass László: 
Manapság kevés munkát lát el a szakosztályban, de a korábbi évek termékeny munkájával 
sikerült megalapoznia a mai egyesület alapjait. 
 
Monspart Sarolta: 
Ha aktívan nem is, de még mindig klubunk tagja, és örülünk, hogy elfogadta a meghívást egy 
januári előadás megtartására. 
 
Herter Brúnó 
Minden Spari kupán bízhatunk sátraiban, technikai segítségében 
 
 
Eredményességi alapon: 
 
Különdíjasok 
 
Bujdosó Márk: 
A szakosztály legfiatalabb férfi versenyzője. Korához képest komoly térképolvasási 
készséggel bír már most, 6 évesen. 
 
Orosz Timi: 
A szakosztály legfiatalabb leány versenyzője 9 évével. Nagy tájfutó jövő áll előtte. Jelenleg 
mindenki nagyon szorít, hogy mihamarabb felépüljön betegségéből, és újra a csapattal 
utazgasson a versenyekre. 
 
 
Szeniorok 
 
Szuromi Imréné: 
Átigazolását követően egyből egy országos bajnoki rövidtávú bronzéremmel örvendeztette 
meg a Spari szenior csapatát. 
 
Gárdonyi Zoltán: 
Mártihoz hasonlóan a szenior pontokat gyűjtötte eredményesen, egy nagyon értékes bajnoki 
bronzéremmel gazdagította a Spari szenior éremgyűjteményét. 
 



 
Cser Kriszti: 
Évek óta tálcán hozza a szenior érmeket, aranyérmeket. Idén hosszú idő után nem sikerült 
aranyérmet nyernie, azonban ezüstből kitermelt négyet is. 
 
Egei Tamás: 
Örökifjú versenyzőnk magához viszonyítva idén egy kissé gyengébb szezont produkált, de 
még így is sikerült megszereznie az éjszakai OB aranyérmét, ami nem kis teljesítmény. 
 
Veresné Gyalog Zsuzsanna: 
Ifjú szenior hölgyversenyzőnk, akinek sikerült idén begyűjtenie az országos bajnoki 
aranyérmet úgy, hogy másfél éve szülte 3. gyermekét. 
 
Utánpótlás 
 
Vidor Gergely 
Gergő nagyon ambíciózus versenyző, az eredményei még váratnak magukra. 
Sajnos nem tudott eljönni 
 
Tálas Soma 
VOB, OCSB 3. hely 
 
Klement Kelén: 
Igaz még csak 12 éves, már megmutatta a foga fehérjét. Lelkes edzésre és versenyre járásának 
köszönhetően magabiztosan teljesíti a 14-es pályákat, így egyszer részese is lehetett a 14-es 
csapatnak, amikor is nem sokkal lecsúszva a dobogóról 4. helyen zártak. Komoly jövőt 
jósolok számára. 
 
Buzás Benedek: 
Breki nagyon lelkes. Ha így folytatja, még beérhet a munka gyümölcse. A PCSB-n szerzett 4. 
helyével maximálisan elégedett lehet. 
 
Károlyi Hanga: 
Sok sérüléssel, betegséggel küszködött az év folyamán, nem is volt oly sok versenyen, mint 
korábban, de mindig lehetett rá számítani akár versenyről, akár a társalgónk tisztán tartásáról 
legyen szó. 
 
Rumi Zoárd: 
Igazi lelkes hobbista. Nem az edzések és a száguldás megszállottja, de kitűnő érzéke van a 
tájékozódáshoz, így tökéletes csapatembernek bizonyult a pontbegyűjtőn, ahol is ezüstérmet 
szerzett. 
 
Nagy Bence: 
Évek óta bajlódik a tájékozódás csiszolásával, és bár még mindig akadnak gondjai, idén erős 
csapatával mindhárom csapatversenyen dobogóra állhatott. A VOB, és OCSB-n bronzot, a 
PCSB-n ezüstöt zsebelhetett be. 
 
Hortobágyi Ákos: 
Bakó féle tehetségnek indult, de sajnos idén igen sok sérülés nehezítette a beérését. 
Bombasztikus fejlődésének gyümölcse várat magára az idei szezonra. Idei PCSB ezüstjével 
azért beírta magát a Spari történelmébe. 
 
 
Weiler Vilmos: 
Az idei 3 db 6. helyezett OB csapat helyével, és az ezért járó 3 bajnoki ponttal teljes 
mértékben elégedett lehet. Ami a versenyzésénél fontosabb, hogy kezd megkomolyodni, így a 
rendezésben is felelősség teljesebb feladatok ellátására kap lehetőséget. 



 
Egri Bálint: 
A Kuli emlékverseny második helyezettje idén nem vitte túlzásba sem az edzéseket, sem a 
versenyeket, olyannyira, hogy tulajdonképpen csak az OB-kon indult. Az ezeken elért 
eredményekre is büszke az egyesület, mivel ezek is a sikerünk részét képezték. 
 
Mantuano Eszter: 
Nemrég kezdte. Szerzett egy bronzérmet az OCSB-n. Komoly boka, majd térdproblémával 
bajlódik. Ezek ellenére komoly tájfutó válhat belőle, ha ezek a sérülések elmúltával komolyra 
fordítja az edzéseket. 
 
Barta Luca: 
Rendkívül kevés versenytapasztalattal bír, mégis nagy tájékozódási érzékének és fizikai 
fejlettségének köszönhetően pechesen is 8. tudott lenni a KOB „A” döntőben. Ennek is 
köszönhette, hogy az igen erős egyes női váltóba került, ahol azonban sajnos betlizett, de 
mivel nem adta fel, így a dobogó második fokára állhatott csapattársaival. Sajnos nála még 
messze nem látom az elszántságot, ami elengedhetetlen kelléke a magabiztos tájfutónak. A 
PCSB-n tagja a 3. helyezett női csapatnak. Az év második felében sajnos lesérült a bokája, így 
nem tudta újabb bizonyítékkal alátámasztani valódi tehetségét. 
 
Völgyesi Melody: 
Egy teljesen pesszista, magáról lemondó lányként indította az évet, majd egy elszánt, 
edzésbajnokká lépett előre az év második felére. Bár még mindig hiányoznak az egyéni 
eredményei, a hozzáállása alapján szerintem már nem kell sokat várni, hogy bekerüljön az 
élmezőnybe. Az OCSB bronzérme mellé egy majdnem aranyat is gyűjtött az ORVB-n. 
 
Weiler Vince: 
Lemondott minden más sportágról, és elkezdte komolyan venni a tájfutást. Ez a kitörés olyan 
jól sikerült neki, hogy a PCSB ezüst mellé egy előkelő egyéni 5. helyezés is társult az ONEB-
ről. Ha a jövő évet is a tájfutásnak szenteli, visszatérhet a régi, tehetséges Vince a 16-os 
mezőnybe. 
 
Kálmán Imola: 
Keveset járt edzésre az év első felében, de ez egyáltalán nem látszott a KOB teljesítményén. 
Egyenletes, magabiztos két futással a 10. helyen végzett az 53 fős kislányok mezőnyében. A 
váltóban nyújtott teljesítményét megvizsgálva méltán kerülhetett volna az egyes váltóba, de 
ott sajnos nem volt eléggé meggyőző. Később, mikor bizalmat kapott, nem tudott élni a 
lehetőséggel, így elmaradt a várva várt arany, de lett belőle egy szép ezüst az OCSB-ről. 
 
Vellner Gábor: 
A „gép” becenévre hallgató régi-új versenyzőnk szokásához híven keményen készült az ez évi 
megmérettetésekre, de neki is tapasztalnia kellett, hogy bizony a munka mellett már más 
edzeni. Idén sajnos nem tudta beverekednie magát a felnőttek „A” csapatába, így meg kellett 
elégednie a ROB egyéni 6. helyezésével, ami egy igen kitűnő eredmény számára. 
 
Bartók Annamária, Zacher Noémi: 
Bizonyították a KOB-on „B” döntős első és második helyükkel, hogy bizony rájuk is kell 
majd számítani a jövőben, csak most nem jött ki nekik a lépés. A 2. lány váltó 4. helye 
(melynek mindketten tagjai voltak) magáért beszél. A PCSB-n sikeresen megszerezték életük 
első bajnoki érmét. A ROB-ra oly mértékben felszívták magukat, hogy majdnem dobogósok 
lettek. Nomi 4., Panni 5. helyen zárt. Nekik is, mint Lucának és Enikőnek sokkal-sokkal több 
versenyre, edzőtáborba, technikai edzésre kéne járniuk, hogy ők is egy olyan verhetetlen 
arany csapat legyenek, melyből oly sok volt már a Spariban. 
Liszka Eszter: 
Sajnos ez az év számára a sérülések éve. Már tavaly kezdődött és nem sikerült kilábalnia 
belőle. Ennek ellenére amikor szükség volt rá, és kellett, ott volt, és tisztességesen helyt állt.  



A VOB-on aranyat, az OCSB-n és az OEVB-n bronzérmet zsebelhetett be a korábbi 
többszörös magyar válogatottunk. 
 
 
Egei Petra: 
Petra a PCSB aranyérme mellé bezsebelt két ezüstöt is. Az egyiket az OCSB-n, a másikat az 
ORVB-n. Az egész évét közepesre tudnám értékelni, mivel érzésem szerint többre lenne 
képes. Bízom benne, hogy egy komoly alapozásnak néz elébe, hogy a valódi formáját meg 
tudja mutatni. 
 
 
Barta Gergely: 
Tavaly már villantotta a foga fehérjét, aztán elmaradtak a tőle várt egyéni eredmények. 
Továbbra is stabil a tájékozódása, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy tavaly 4-szer 
állhatott a dobogó valamelyik fokán OB-kon. Nyáron a VOB-on bronzot, majd a PCSB-n 
ezüstöt, az OCSB-n ismét bronzot szerzett. Az októberi záró, sprint váltó OB-n sikerült a 
bravúr, belépett az „aranyosok” táborába. 
 
Bugár Gergely: 
Nagy harc folyt a felnőttek mezőnyében az „A” csapatba kerülésért. Bugicnak ez „csak” az 
OCSB-n sikeredett, ahol meg az arany nem jött össze, így meg kellett elégednie egy idei 
ezüstéremmel, melyet egy újabb ezüst követett a sprint váltón. Érzésem szerint nem lehet 
elégedett a tavalyi eredményeivel, biztos vagyok benne, hogy egy kitartó, még keményebb 
munkával sokkal többre lesz képes ebben az évben. 
 
 
Morandini Viktor: 
Az álom valóra vált. Legrégebbi „tanítványom” kiskori álma vált valóra. Hogy mi kellett 
hozzá? A recept egyszerű nálunk a Spariban: edz annyit, hogy az edző bizalmat szavazzon, és 
kerülj be a Spari 1-es csapatába. A többi már megy magától. A nagy visszatérő a VOB-PCSB 
aranya mellé még egy ezüstöt is bezsebelhetett az OCSB-ről. A munka mellett kitartóan 
edzett, tartotta a formáját, aminek – és a kitűnő tájékozódásának is- köszönhetően stabil 
csapatember lett. 
 
 
Lengyel Ádám: 
A KOB 4., és az ÉOB 5. helyével bizonyította, hogy nem véletlenül lett ő annak idején egyéni 
országos bajnok. Továbbra is az élmezőny szerves részét képezi. A baj csak az, hogy nem 
kicsit kishitű. Mindig meglepődik, ha kijön a lépés, és hozza a tőle várható formát. A 
pontbegyűjtő csapat, váltó és csapatversenyeken elért 3., 2., majd ismét 3. hellyel idén is több, 
mint 10 bajnoki ponttal büszkélkedhet, ami a 9. legeredményesebb Sparis fiúnak járó díjra 
volt elegendő tavaly. 
 
 
Bujdosó Zoltán: 
Ifjú tehetségünk a lehető legjobb kezek közé került. A Bakó mentoráltsága alatt tevékenykedő 
feltörekvő fiatal idén már többször produkált kimagasló egyéni eredményt. A KOB-on még 
nem jött neki össze, de a ROB 5., majd az ONEB 6. helye bizonyította, hogy bizony jövőre 
tőle kell reszketnie az ellenfeleknek. Csapattársaival kiegészülve további két bronz, egy ezüst, 
és egy aranyérmet szerzett a csapat, pontbegyűjtő és váltó bajnokságokon. Nem kell nagyon 
bölcsnek lennie valakinek ahhoz, hogy nyugodt szívvel állíthassa, hogy a társalgó falon 
díszelgő bajnoki fényképe alá hamarosan újabb aranyérmek fognak érkezni. Összetett 
Országos Bajnoki bronzérmes! 
 
 
 
 



Zacher Enikő: 
Sokszor „betlizett” még az év első felében, de fokozatosan látszott a fejlődése. Egyre 
ritkábban követett el nagy hibákat a pályán. Számára eddigi pályafutása megkoronázása az 
egyéni középtávú bronzérem, melyet én, mint edzője sem reméltem előzetesen. Csak hab volt 
a tortán, hogy a váltóban is folytatta remek szereplését, s mindössze 9 mp-el lemaradva a 3. 
legjobb időt tudta futni első futóként. Az év végi OB dömpingen mindhárom versenyszámban 
éremmel a nyakában térhetett haza. OCSB ezüst, OEVB bronz, és az év csúcseredménye 
számára, a Sprint váltó aranyérem. Remélem beáll nála ez a nagy hibák nélküli állapot, és 
folytatni tudja a kezdeti sikereket. 
 
Ormay Mihály: 
Misi egy kemény gyerek. Egy KOB 5. hellyel indította az évet, melyet egy ROB 6. hely 
követett. Mit sem törődve első éves mivoltával az ONEB-en már a dobogó második fokára 
állhatott. A VOB és OCSB aranyérme mellett a PCSB-n „csak” a kettes csapatba került 
ugyan, de ő itt sem elégedett meg, csak az ezüstéremmel. Komoly munkájának köszönhetően 
kijutott a strumicai Ifi EB-re, ahol remek futásokkal 29., illetve 40. helyen zárt a normál, 
valamin a sprint számokban. Érzésem szerint idén komoly eredmények elérésére készül. 
Összetett bajnoki bronzérmes! 
 
Peregi Dániel: 
Borzasztóan meg voltam ijedve, mikor megtudtam, hogy az év eleji hosszú külföldi 
tartózkodása során nem sikerült a kitűzött edzésadag töredékét sem elvégeznie. Ez a 
„nyaralás” meg is látszott az év első felének teljesítményén, sajnos egy Ifi EB látta kárát. A 
nyárra azonban összekapta magát, és a várakozást felülmúlva behúzta élete második egyéni 
bajnoki aranyérmét. A PCSB-n és ORVB-n ezüst, a VOB-on, OCSB-n bronz jutott számára. 
Bár fejben még rengeteget kell fejlődnie, megvan benne az X � 
 
Kálmán Erik: 
Nagyon erős tájfutó. A KOB-on bronzérmes lett, az ONEB-en 4., ROB-ot pedig 
magabiztosan nyerte meg a kemény Sparis ellenfelek előtt. Mégsem tudott megbirkózni a 
teherrel, így elszalasztotta az EB „repülőjegyét”. A PCSB-n kapott bizalommal élve 
megszerezte 2. aranyérmét is, melyet az Összetett Országos Bajnoki arannyal fejelt meg. 
Nagyon magas edzéslátogatottsági mutatóval rendelkezik ami rövidebb-hosszabb távon 
egyértelműen meg fogja hozni a hatását. 
 
Zacher Márton: 
Borzasztóan tisztelettudó, lojális, ambíziózus, tehetséges. Ezen tulajdonságai is segítették az 
elmúlt években, hogy kategóriája legjobbja lehessen. A 18-asok mezőnyében egy ezüsttel 
nyitotta az évet a hosszútávún. A KOB-on és a ROB megismételte klubtársait engedte csak 
maga elé (Patrik, Erik). Az egyesületi váltón bronzérmet akasztottak a nyakába. Patrikkal 
karöltve mindhárom csapat/váltó bajnokságot könnyedén szerezte meg. Év végén egy 
tüdőgyulladás végett edzője nem engedte versenyezni, így elúszott a bravúr (ONEB, ÉOB, 
ORVB-t ki kellett hagynia), de nem kellett szégyenkeznie, hiszen a nyári macedóniai EB-n 
kitűnő, magabiztos futásokkal nagyjából a tavalyi eredményeit megismételve a 19., 
(normáltáv) és 25. helyen (sprint) végzett. Tagja volt a 9. helyet szerző magyar váltónak. 
 
Liszka Krisztián: 
Megismételte tavalyi bravúrját, kijutott a felnőtt világbajnokságra. 53. lett hosszútávon 
másodéves felnőttként. Az évet remekül indította. Bronz a HOB-on, ezüst a KOB-on, bronz a 
ROB-on, de ekkor már sejthető volt, hogy nincs minden rendben. Az év első felében még 
behúzta a kötelező váltó, és pontbegyűjtő csapat aranyakat, aztán a dokihoz vette az irányt, és 
kiderítette miért gyengélkedik. Lábadozása azóta is tart. Sajnos egy igen hosszú lábadozási 
időszakban van, de ismerve az akaraterejét, tájfutáshoz való hozzáállását, hamarosan ismét az 
elit mezőnyben fogja borzolni a kedélyeket. Könnyű kiszámolni, hogy egészségesen bizony 
könnyen lehet, hogy a legeredményesebb Sparis férfiversenyző lett volna idén. 
 
 



Egei Patrik: 
HOB, ROB 5. hely, ONEB 3. hely. Hogy azért tudjuk, hogy ki is ő valójában, szerzett a 3 
csapat/váltó aranya mellé egy egyéni bajnoki aranyérmet is a KOB-on. Óriási tehetség, óriási 
személyiség. Kisebb-nagyobb sérülésekkel bajlódik a kora miatt, de hosszabb időszakokat 
szerencsére nem kellett kihagynia. Az EB-re könnyedén kvalifikálta magát életében először. 
A hosszútávú versenyszámban elért 13. helyével igen nagy, de roppantul kellemes 
meglepetést okozott számomra. A rövidtáv már nem sikerült annyira (53. hely), de a váltó 9. 
helyezésével elégedettek lehetünk. Összetett bajnoki ezüstérmes! 
 
Hajnal Dorottya: 
Rendkívül pesszimista hozzáállással kezdte az idényt, de ez a tavalyi évben is jellemző volt 
rá. Idő közben (köszönhetően talán annak is, hogy kijutott a Serdülő EB-re) ez változni 
látszott, és a második félévben már képes volt elhinni, hogy korosztálya legjobbja. Nagy 
versenytapasztalata, és kiváló felépítése, ill. fizikuma is tette lehetővé, hogy az egyéni ezüstöt 
(KOB) követően további két aranyérmet szerezzen egyéni OB-n (ROB, ONEB), valamint a 
váltó OB-n 3 helyet felhozva, a legjobb eredménnyel a 2. helyre hozza be a 14-es csapatot. Az 
OCSB-n ismét ezüstérmet, az Egyesületi Váltón bronzérmet szerzett. Az új versenyszámban, 
a sprint váltón aranyérmes lett. Az EB-n sprinten elért 12. helye szemtelenül jónak mondható, 
ha azt nézzük, hogy nála 2 évvel idősebbekkel versenyzett, ebben a korban, amikor még fél év 
is számít. Összetett Országos Bajnok! 
 
Kinde Vanda: 
Vandának kevesebb, mint 40 másodpercen múlott, hogy nem jött össze az 5 egyéni arany. 
Emellé egy-egy váltó, illetve csapat arany párosult. A 6 aranyérme mellé egy egyéni ezüst 
(ÉOB), két csapat ezüst (OCSB, ORVB), valamint egy bronz érkezett (OEVB). Ezzel a 10 
érmével Virággal és Áronnal a Spari legeredményesebb versenyzője lett. Összetett Országos 
Bajnok! 
 
Weiler Virág: 
2012-ben nem nyert bajnokságot, 5-ször lett ezüstérmes. Nem adta fel, tavaly már két egyéni, 
és 3 csapat arannyal zárta az évet. Az atléta edzőnél, Kárai Kázmérnál edző, első számú 
leányversenyzőnk idén olyat vitt véghez, melytől a tájfutó társadalomnak leesett az álla. Az 
összes, tehát mind az 5 egyéni bajnokságot megnyerte. Emellett egy váltó, és egy 
pontbegyűjtő aranyat is a nyakába akasztottak. A többi bajnokságon is dobogón volt. A 
hosszú OB hétvégére elfáradt a csapata, így ott „csak” két bronz és egy ezüst jutott neki. 
Hihetetlen precizitással végzi a feladatát, melyhez komoly szülői támogatást is kap. Az, hogy 
nem a hazai mezőny a gyenge, hanem ő nőtte ki magát igazi, profi versenyzővé, az Ifi EB-n 
szerzett egyéni 10., illetve 22. helye bizonyítja. A váltóval 7-ek lettek. Kijutott a junior VB-re 
is, ahol a hosszútáv 22. helyével komoly elismerésre tett szert a nála két évvel idősebbek 
között. A váltóval 13. helyen zártak. Immáron hosszú ideje a Spari legeredményesebb női 
versenyzője. Ha így folytatja, kevés hazai legyőzőre fog találni felnőtt pályája során, amire 
van még 2 éve. Célja a 2016-os hazai Főiskolás VB-n való remek szereplés. Összetett 
Országos Bajnok! 
 
Bakó Áron: 
A Spari legambíziózusabb, legmegszállottabb tájfutó. A kezeim alatt még nem találkoztam 
ilyen elszánt sportolóval. Pályafutása hihetetlenül, robbanásszerűen fejlődött. Nem ismer 
lehetetlen, tudja a siker titkát. Sokat edzeni, sokat versenyezni, belegondolni a dolgok 
miértjébe. Elképesztő a munkabírása, érdeklődése a sport iránt. Fantasztikus évet zárt. Két 
egyéni felnőtt Országos Bajnoki címet szerzett rövid, és éjszakai versenyszámokban. A HOB-
on és ONEB-en 4., a KOB-on 5. helyen zárt. Tavaly még csak arról beszélt a tájfutó 
társadalom, hogy a Spari ismét nyert csapatban és váltóban. Idén már az egyéni elsőség is 
összejött, egyből duplán. Utoljára 1980-ban nyert Sparis egyéni OB-n (Balla Sándor ÉOB). 
Oszlopos tagja a felnőtt arany csapatnak. Idén kétszer sikerült nyerniük (VOB, POCSB), 
kétszer voltak másodikok (OCSB, ORVB), és az OEVB-n bronz került a nyakukba. Megállás 
nélkül a fejlődésen töri a fejét. Jelenleg BEAC-os atlétákkal edz, rengeteget térképezik, de a 
versenyrendezés terén is komolyan kiveszi a részét. Ha kell előadást tart, térképet helyesbít, 



pályát tűz ki Spari Kupán, saját ötletekkel színesíti versenyeinket. Ha a Spari sokáig szeretne 
a csúcson maradni, sok Bakó kellene még. 
A Főiskolás VB-t nagyon komolyan vette, de itt még van hova fejlődnie. A hosszútáv 22., 
középtáv 41., és a váltó 10. helyezésével egyelőre maximálisan elégedett lehet, de ismerve őt, 
jövőre magasabbra teszi a mércét. Célja a 2016-os hazai Főiskolás VB-n való remek 
szereplés. Összetett Országos Bajnoki bronzérmes! 
 
 


