
A résztvevők: 

 

(Guinness) magyar rekordok 
Sajnos nem Guinness rekordok, mivel az angol cég CSAK a bowlingot ismeri el. Pedig 
megcsináltuk mindegyiket.  

 

1. Két pályasáv – 48 óra 
2002 őszén – ’tán egy bajnoki mérkőzésen – találkoztam id. Sajermann Kál-
mánnal, a Rákoskerti Tekézők Baráti Köre Egyesület elnökével, tulajdonosá-

val. Így szólt: 
- Volna kedved szilveszterkor tekézni? 
- Na ne viccelj – nevettem el magam. 
- Nem vicc, komolyan kérdezem – folytatta. 
- Hááááát: szilveszterkor még úgysem tekéztem. Mire gondoltál? 
- Guinness rekordot akarok csinálni! 
- Miiiiit? – kérdeztem tágra nyílt szemmel. 
- Azt – volt a lakonikus rövidségű válasz. 
- Hát ahhoz ez, meg ez, meg ez kell…… 
- Meg lesz! – mondta szokásos „bőbeszédűségével”. 
- Rajtam ne múljon, rendben – válaszoltam. 

Természetesen szilveszterig még sokszor beszéltünk. Kálmán – mert mindenki csak így 
ismeri – addig lótott-futott, szervezkedett, intézkedett, játékosokkal beszélt, míg minden 
összejött. Mementóként álljon itt a résztvevőknek adott füzetből a 

Krónika 
2002 december 31.-én délben sok ismerős és ismeretlen ember gyűlt össze az RTBKE 
tekepályáján. Nagy tettre készült  - a BKV Előréből, a Postás-Antenna Hungáriából, a Rá-

koshegyi VSE-ből és az RTBKE-ből 
verbúválódott kis csapat, amely 3 ifjúsá-
gi~, 5 női~, 4 amatőr~ és 9 versenyzőből 
állt össze. A cél: új GUINNESS rekordot 
felállítani. Az elkövetkező 48 órában azért 
több dologtól féltünk: 

- A technika „ördögétől”: a bábuál-
lító berendezés és az automatika kibírja-e 
a folyamatos terhelést. 

- Önmagunktól: bírjuk-e fizikailag a 
terhelést? (Hisz előttünk nem volt példa 
rá!) Eredményekben képesek leszünk-e 
túlszárnyalni a nagyon magas rekordot? 

- Az áramszünettől: ha a környéken 
pont abban az időben akár csak 20 per-
ces hiba történik, oda lesz minden fárado-
zásunk! 

- Az időtől: a kétnapi folyamatos te-
kézés vége felé – mikor már nagyon fá- 

radtak leszünk is képesek leszünk-e jó teljesítményre? 
 

Krémer József úr és Makk Ferenc úr – a MATESZ elnökének köszöntő szavai után indult a 
VERSENY: nem egymás ellen, hanem ÖNMAGUNKKAL, az IDŐVEL és főleg EGY-
MÁSÉRT!!! 



A kis nézőtéren megmozdulni sem lehetett. Az első 9-est nagy ováció fogadta. Aztán el-
kezdődött…. Leszakadt egy bábu. Mire felocsudtunk, Kálmán újrakötötte, folytathattuk to-
vább. Lassan-lassan kiürült a nézőtér, magunkra maradtunk… 
A 200 teli gurítások után újabb emberek léptek pályára, s az eredmény is szaporodott. 

- Már sötét van. Mennyi az idő? – kérdi valaki.  
- Fél 10 múlt pár perccel. – volt a válasz.  

Nemsokára befutottak a „baglyok” is, a jól összeszokott éjszakai páros. Éjfélkor – az 
egyetlen tervezett 2 perces szünet következett: meghallgattuk a Himnuszt. Éppen az egyik 
legfiatalabb és a legidősebb játékos volt a pályán: 

- Akkor BOLDOG ÚJ ÉVET MINDENKINEK! – mondta Kálmán. 
- A sikerünkre! 
- Úgy legyen! – s már folytatódott tovább a gurítás. 
- Ti vagytok azok, akik két évig játszotok! 
- Akik 2 év alatt gurítják le a 200-at, azok nagyon lassúak! – ment a csipkelődés. 

Hogy, hogy nem, egyszer csak kezdtünk többen lenni. Ezek szerint már világos van oda-
kint. A pályán a neonfényben, a bepárásodott ablakokon keresztül semmit sem lehetett 
érzékelni a külvilágból. Bent más világ volt. Csak a játékosok, a játékvezetők cserélődtek 
menetrend szerint. Na meg a bábuk is. Újabb bábuszakadáson vagyunk túl.  

- Még mennyi lesz? Ki tudja? 
- Ki fotózik? 
- Bemutatkozott ugyan, de nem emlékszem rá. 
- Csak nem egy Guinness ellenőr? – Egy vállrándítás a válasz a játék közben. 

Gurulnak tovább a golyók. Azonban, mintha a bábuk is „fáradnának”…. Nem akarnak úgy 
dőlni, ahogy mi szeretnénk. Egyre több a „szúrás”. 

- Sziasztok. Hogy állunk? 
- A lábunkon, vagy a fákkal? 
- Mindkettővel. – mosolyodik el a kérdező. 
- Kössz, még jól. – szinte minden kérdezőnél ez hangzik el. Azért hál’ Istennek akad  

9-es is és elég sok 8-as is. A játékvezető is csóválja a fejét: már harmadszor marad meg 
ugyanaz a bábu. Hátulról megszólal valaki: - Rákoskerti 8-as. 

- Gyerekek! Kint már megint sötét van! Ez lesz a leghosszabb éjszakánk! – mintha 
megéreztük volna a bajt….. 
Az éjszakai műszakra nehéz feladat várt. Hozni az eredményt! A játékosok erejükön felül 
szaporították a fákat, de hajnal felé „kidőltek a sorból”. 

- Hol a következő páros? Ébreszd fel gyorsan! 
Módosítás az utolsó pillanatban. A szervezőknek nincs pihenésük: 

- Gyere! Ébresztő! 
- Hiszen nemrég feküdtem le. 
- Nem baj, gyere. 
- Most? 
- Nem. Mikorra magadhoz térsz, akkor kell pályára lépned! 
- Kávé lesz? 
- Van. Gyere! 
- Oké, megyek. 

A fenti párbeszéd a többi embernél is nagyjából így hangzott el, de mikorra a pályán kellett 
lenniük, ott voltak…. Mintha akkor kezdték volna az első 200-at. Igaz, az eredményük vé-
gül „csak” átlagosra sikeredett, de a folytonosság megmaradt az aggodalommal együtt: 

- Hogy állunk? 
- Ha a friss emberek nem tudják „hozni magukat”, baj lehet! 
- Az nem lehet! Ha már gurítani nem tudunk, akkor beléjük kiabáljuk az eredményt! 



 

S láss csodát! Az utolsó délelőtt született a legjobb eredmény, s hárman is „átugrották” a 
szinte hihetetlennek tűnő (50 teliből) 300-as „álomhatárt”. A remény kezdett visszatérni. 
De ezek az utolsó erőfeszítések meghozzák a gyümölcsüket? Hiába fogy a CSIPET ropi, 
meg a ZIEGLER féle édességek, meg lesz a hőn áhított csúcs? 
Nagyon lassan és nagyon nehezen jött el a reggel. A matematika helyébe már régen az 
EMBER lépett. Most kezdjük megérezni, hogy bármilyen Guinness rekord „véletlenül” 
nem születik. Ahhoz más is kell! 
Jönnek a pihentebb emberek (már ha szabad használni ezt a szót!). A két fő szervező 
eddig egy percet sem aludt, s most kell – ki tudja hányadszor – helyzetük magaslatán 
lenniük, s mindent mérlegre téve dönteniük: ki, milyen sorrendben lépjen pályára? Szorít 
az idő is, az eredmény is kell!!!  A fáradtságot már senki sem érzi, de mindenki akar még 
gurítani! (A számítógépnél is már állva ütögetik a billentyűket, mert ülni már ők sem tud-
nak.) 
Ahogy – ilyenkor persze rohannak – a hátralevő percek, úgy nő a feszültség…. Többen 
fejszámoló művésszé válnak pillanatok alatt…… Csak a fák, a bábuk nem akarják tudni…. 
Már csak néhány ezer kell!! Újabb átszervezés…. 

- Nem számít honnan dől, csak sok legyen! 
- Cserét kérsz? Mert az nincs!! 
- Ami belefér, mindent bele! – hangzanak a buzdítások a pályán lévőknek. Egyre töb- 

ben leszünk a nézőtéren. Megérkeznek a „tavalyi” 
vendégek is – sajtósok, TV-sek is. Ott szorongunk 
bent. Az utolsó pár van pályán, de már csak 45 
perc van hátra…. A feszültség, az izgalom átragad 
rájuk is…. Talán ezer fa, ha hiányzik…. Aki már 
nem bírja idegekkel, kimegy rágyújtani. Most dől el, 
hogy megérte, vagy hiába küszködtünk két nap-
ja! Roli egyszer csak jelzi: Megvaaaaaaaaaaaannn!!! 
Mindenki betódul a pálya köré, ahol talál helyet ma-
gának….. és mennyi idő van még hátra? Mobiltele-
fonok kerülnek elő… 

Valaki kimondja hangosan:  
-  Meg van!!!  
- Tényleg? Akkor most már csak magatoknak játsszatok! A játék szépségéért!  

Hangzanak a mosolyra nyíló ajkakról , s az iménti feszültségnek, idegességnek már nyo-
ma sincs. A kezdéshez képest pontosan a 48 óra leteltével Kálmán, mint egy karmester – 
leinti a versenyt: VÉGE! 
El sem akarjuk hinni, hogy vége. Pár perc kellett hozzá, hogy záporozzanak a kérdések: 

- De tényleg meg van? 
- Megcsináltuk? 
- Sikerült? Mennyi az új rekord? 

A játékvezetők egy kis türelmet kérnek. Ilyen történelmi pillanatban nem akarnak, s NEM 
LEHET hibázni! Sok EMBER munkáját, bizalmát, hitét tehetnék tönkre egy pillanat alatt. 
Újabb izgalom, de ez már sokkal édesebb. (Majdnem) mindegy mennyivel, csak legyen 
több a réginél! 
Kisvártatva Kálmán remegő lábakkal, a fáradtságtól és a boldogságtól elcsukló hangon 
bejelenti: MEGCSINÁLTUK!  Azt a boldogságot, ami ekkor tört ki, nem lehet szavakkal 
kifejezni, s nem is vállalkozom rá. Azt 

                  Á  T        K   E  L  L          É   L  N   I   ! ! ! 
 
Szívből ajánlom mindenkinek! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idézem a Tekelap XVI. Évfolyamának 2003/1. számából a száraz tényeket: 

Időtartam: 2002.12.31. 1330 – 2003. 01. 02. 1330 – ig  48 óra 
Teljesített gurítások száma: 17 427 
Összes találati érték: 94 501 fa 
az egy találatra vetített átlag: 5,4227 fa / gurítás 

Játékvezetők: 
- Borbély Tibor 
- Horváth Judit 
- Láng Gyula 
- Sajermann Kálmán 
- Sitkei Jánosné 

Számítógépes adatrögzítők: 
- Deli György 
- Sajermann Kálmán 

Végül a két fő szervező: Sajermann Kálmán és Sitkei Jánosné akik a 48 

óra alatt egy percet sem aludtak! Hogy bírták? Rejtély! 

Leg…. Leg….. Leg….. 
- A ~idősebb játékos 65 éves 
- A ~fiatalabb 18 éves 
- Hárman teliztek 300 felett (a legjobb 309 volt) 
- Viszont 9-es is volt bőven: 355 db 
- 8-as  találat 1 268 volt 

Kálmán mondta: 
„Amikor felötlött bennem a rekord-
döntés gondolata, azt hittem  úgy 
sem sikerül….de addig-addig mo-
toszkált a fejemben: miért ne sike-
rülhetne? Ha megcsináljuk, azzal a 
gyerekeimnek is példát mutatok: 
bármit elérhetnek az ÉLETBEN, 
amit maguk elé tűztek! 
S még egy: a néhány éve alapított 
Egyesületet egy csapásra megis-
merték, NEVET SZEREZTEK 
MAGUKNAK. 
 
 

Külön – erre a célra készült 
„lőlapunk” volt, mely az or-
szágban az első „szponzoros” 
lőlap volt. 
 



A résztvevők: 

 

2. Hat pályasáv -  16 óra 
Részlet a kiadott műsorfüzetből: 

- „emlékezzünk arra a nagyszerű teljesítményre, 
amit 2003. december 20.-án nyújtottunk. Függetlenül 
attól, hogy bekerül-e nevünk a Guinness Rekordok 
könyvébe, vagy sem. Bebizonyítottuk, hogy képesek 
vagyunk összeszedni az akaraterőnket és minden fizi-
kai tartalékunkat. 
Köszönöm játékostársaimnak, hogy ezt az őrült ötletet 
hallva elragadta Őket is a hév és tudásuk legjavát nyúj-
tották az eseményen. Köszönöm a különböző segítők 
munkáját, akik biztosították számunkra, hogy csak a 
játékra tudjunk összpontosítani. Köszönettel tartozom 
támogatóinknak is, akiknek felajánlásai nélkül nem 
rendezhettük volna meg ezt a rekordkísérletet. 
 
 
 
 

 

A 24 főből álló csapat folyamatos tekézéssel 2003. december 20.-án reggel 7 órától 

este  23 óráig 

             16 óra alatt 6 pályán: 91 185 bábut ütött le. 

 
 

3. Két pályasáv – 60 óra (megint Rákoskert) 

 
Ahogy Kálmánt mindenki ismeri – alig fejezte be az előző rekordot – máris 

újabb „nagy durranáson” törte a fejét. Nem elégedett meg azzal, hogy alig pár éves egye-
sülete országos hírnévre tett szert. 2004 tavaszán – pontosan Pünkösdkor – azaz május 
27.-én este 20 órától kezdve 30.-án reggel 8 óráig tartó újabb rekord beállítását határoz-
ta el. 
 
2004. május 27.-én kora délután megjelent az első „fecske”: Bereczky Sanyi Sajermann 
Kálmánnal – az egyik fővezérrel – és körbejárták az elkövetkező 3 nap helyszínét. Közben 
megjött Sitkei Évi – a másik fővezér –, s szinte vele egyidőben Németh Karcsi és Borbély 
Tibi is – természetesen „felmálházva”, ahogy kell. Ők is bekapcsolódtak a beszélgetésbe, 
de nem jutottak a végére, mert egyre többen lettünk. 
Szinte csak beköszöntek Sváb Sanyiék és már el is tűntek. – Tényleg a sátor? – kérdezi 
valaki. Kálmán szokásos bőbeszédűségével válszol: 



- Kész. 
- Az ágyak? 
- Az is. 
- Tudunk valamit segíteni? 
- Egyenlőre nem. Még a Sanyi dolgozik, a többi menetközben.  

Szinte a kérdésre válaszként megjelenik Sanyi.  
- Mi újság? 
- Még semmi! – morog dühösen. Hogy repül ilyenkor az idő! Megjön a doktornő a kö- 

telező orvosi vizsgálatra Horváth Judittal egyidőben. – Hol lesz az orvosi szoba? – Judit 
máris kinevezi az egyik öltözőt. A másik öltözőbe Láng Gyula megy be . Mikor kijön, kérdik 
Tőle: 

- Hol voltál Gyula? 
- WC-n. 
- Biztos? 
- Már csak tudom! – csattan fel. Az orvosi vizsgálatra várók közül valaki az ajtóra mu- 

tat. Gyula odanéz: Psichiátria a felirat, aztán kis mosollyal az arcán bemegy a pályára. A 
nagy derültségre Gyula is elmosolyodik. Az ugratás a régi, a vérnyomásmérő azonban 
mást mutat. A doktornő sopánkodik: 

- Mi van magukkal? 
- Ááááá semmi. Csak a versenyláz. Mégiscsak rekordot akarunk dönteni. – mondja 

TZ. Hazai Gabi már versenypólóban jön. – Áhá!? Most már értem. – így a doktornő. 
- Van vonal!!!! – mondja fülig érő szájjal Sváb Sanyi. Abban a pillanatban kiürül szinte 

kiürül a „váró”, s rohanunk a „Big brother”-be. Laptopok, látszólag kibelezett számítógépek 
szerte-széjjel, de a falon (mikor került oda? Rejtély.) a nagy Samsung kivetítőn a pálya 
képe látszik. – Sanyi nagy vagy! – mondja Roland.  Aztán – az elcsitult nevetés után fél-
hangosan – a magasságodra értettem. Persze még nagyobb kacagás. Természetesen 
Sanyi is velünk kacag – mintha mindig is közénk tartozott volna – pedig csak most ismer-
tük meg. Csak akkor ocsudunk fel, amikor a képernyőn Hazai Gabi és Kálmus látszik. – 
Gyerekek! Mindjárt 8 óra! Kezdünk! – Ahogy az előbb megtelt, most úgy ürül ki a terem 
pillanatok alatt, s a pályán TZ kezdi a visszaszámlálást: 15, 14, 13, 12…… A többiek 
azonnal átveszik a ritmust, de közbeszól egy hang: - Kálmán! Az első a Tied! – Kálmán 
mosolyogva feláll a játékvezetői pulttól, s az egyes pályára megy és a 3, 2, 1, MOST felki-
áltás után elgurítja a golyót. A találat: O. – Húúúúúúú! Fúúújjjj! Hát ha még nem gyakorol-
tad volna! – jön a csipkelődés. Mindenki nevet. Kezdődik a „hajtás”, jönnek az igazi gurí-
tók: „Hagyományosan” ifj. Sajermann Kálmán és Hazai Gabi. 
 

Mit is akartak? Először is legfontosabb: 60 óra alatt új csúcsot felállítani. Aztán ezen belül: 
saját 48 órás rekordjukat megdönteni és új páros csúcsot felállítani. A rekordkísérlet min-
den pillanatát a NETen láthatóvá tenni. Nem kevés és ez SIKERÜLT IS! 
Hogy kiknek? 

A csapat: A kisegítők: 
Bereczky Sándor Kovács Antal  Hegedűs László 
Borbély Tibor Matula Anikó Sváb Sándor 
Böjthy Andrea Németh András Horváth Gabriella 
Buzogány Gábor Németh Csongor Pocsubai Ernő 
György Roland Németh Károly Huszár Attila 
Hazai Gábor ifj. Sajermann Kálmán Gömöri Tamara 
Horváth Judit Sitkei Jánosné Sajermann Kálmánné 
Horváth Tibor Szapora József Sajermann Nóra 
Huszár Zoltán Urbán László Sajermann Gergő 
Kis Horváth István Tóth Zoltán  

Zelenyák Ferenc  



 

A játékvezetők: 
- Deli György 
- Láng gyula 
- Sajermann Kálmán 
- Sitkei Jánosné 
- Horváth Judit 
- Borbély Tibor 

 
S hogy bírtuk? Csak egy 
jellemző példát hadd említ-
sek: a második éjjel valami-
kor 3, negyed 4 körül Deli 
Gyuri szól: 

- Nem tudok menteni! 
(A másik gépen addig Kál-
mán csinálta tovább.) 

- Szólj a Sanyinak! 
- Hol van? 

- A „Big brother”-ben . – Elrohanok, egy perc múlva vissza. 
- Nincs ott! 
- De. Ott alszik valamelyik asztal alatt. – Vissza, s tényleg ott volt. Felkeltem (nagy 

nehezen!) Sváb Sanyi pillanatok alatt megoldotta a problémát. 
30.-án az összepakolásnál kérdezem Sanyit: 
- Mi volt a probléma számítógéppel? 
- Milyen számítógéppel? 
- Amit az éjszaka megcsináltál. 
- Milyen gépet csináltam meg? – Nem is emlékezett rá. De íme, ami erőt adott: a 
nézettségi mutatók! 

A 65 óra 8 perces folyamatos tekerekord alatt  
az interneten nézők országonkénti eloszlása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top Countries 

 Countries Visits % 

1. Hungary (HU)  212 88.33% 
2. Western Europe – country unspecified (EU)  10 4.17% 
3. Canada (CA)  4 1.67% 
4. Germany (GER)    4 1.67% 
5. United Kingdom (UK)  3 1.25% 
6. United States (US) 2 0.83% 
7. Romania (ROU) 1 0.42% 
8. Finland (FI) 1 0.42% 
9. Israel (IL) 1 0.42% 

10. Austria (AT) 1 0.42% 
11. France (FR) 1 0.42% 

 Total  240 100.00% 
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Megint sikerült pár leg…..-et felállítanunk: 

- A legfiatalabb játékos 20 éves volt 
- A legidősebb 56 éves 
- Előző rekordunk eredményét sikerült túlszárnyalnunk 
- Az előző rekordhoz hasonlóan az eredményeket nem csak kézzel, hanem a magyar 

tekében 2. alkalommal számítógépen is rögzítettük. 

A páros rekordot végző Kis Horváth istván és Németh András összesen 

5 óra 52 percet és 23 másodpercet játszott megszakítás nélkül! 

A rekord alatt Kálmán és Évi megint egy percet sem aludt!!! 

A  21főből álló csapat 65 óra 8 perc alatt két pályán 
149 879 bábut döntött le. 



 

 
 
Kálmán sajnos már 2009 augusztus vége óta nincs köztünk. 
 

 

4. Hat pálya – 24 óra 
(megint a Viktória) 
 
2005. december 10.-én reggel 8 órától a VATE csa-
pata 27 fővel és 6 fő VIP vendégsportolóval újabb 24 
órás rekordot kezdett. A VIP vendégek: 

- Fodor Annamária 
- Pete Lászlóné 
- Sajermann Nóra 
- Ifj. Pete László 
- Mészáros József 
- Rákos József 

 
A játékosok:   
Kiss Attila Urbán László Kis Horváth István Tóth Zoltán 
ifj. Sajermann Kálmán Fekete Mátyás György Roland Madák Pál 
Répa Viktor Vitus Ferenc Szabó János Lukácsi Csaba 
Varga Zoltán Székely Mihály Bárdos László Nagy Sándor 
Gulyás Zoltán Paulovics József Bagoly József Vereczkei Gábor 
Kiss Károly Nagy László Berkes Sándor Baczakó Gábor 
Spányik László Valovics István Gönczöl Imre  

 



LEG….-ek 
~gyorsabb 100 gurítás: Valovics István 26’ 59” 
~jobb egyéni eredmény 100 teliből: ifj. Pete László  642 fa 
~egyéni eredmény összesen: Fekete Mátyás  1 242 fa 
~jobb páros: Fekete Mátyás 622 és ifj. Sajermann Kálmán 603 fa, összesen 1 225 fa 
~többször előfordult eredmény: 575 fa 
~jobb azonos eredmény egy játékostól: Kiss Attila 588 fa 3x 
~több leütött fa: Kis Horváth István: 6 857 fa 
 

Sikerült még egy rekord: 

Kis Horváth István és Tóth Zoltán 
1 200 gurítással 

6 óra 55’ alatt két pályán 
folyamatos tekézéssel 

13 682 bábut döntöttek el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

5. Teke világbajnokok versenye 
 
2008. december 20.-án 10 órakor a magyar teke világbajnokok verse-
nyének megnyitójára került sor a BKV Előre csarnokában, mely alka-
lomból a nézőtér zsúfolásig megtelt.  

A versenyt megtekintette Hankó György, Juhász László mesteredzőkön kívül Botházy Fe-
renc – volt szövetségi kapitányok, Dávid Veronika főtitkár is. Ferenc József jelenlegi szö-
vetségi kapitány a neveket, Varga Zoltán a VATE elnöke a pályákat sorsolta ki. A verseny-
ről a SPORT TV is felvételt készített, valamint az itt készült DVD-t és képeket – melyet 
Bagoly József elnökhelyettes készített – minden játékos megkapta. A résztvevők: 

Batki Tamás 1x ifi VB 
Botházy Péter 1x felnőtt VB 
Farkas Sándor 2x felnőtt VB 
Fehér László 1x ifj. és 1x felnőtt VB 
Fekete Mátyás  
Hergéth Zoltán 1x felnőtt VB 
Karsai László 2x felnőtt VB 
Kiss Norbert 4x felnőtt VB 
Madák Pál 1x felnőtt VB 
Mészáros József 3x felnőtt VB 
Mráz László 2x felnőtt VB 
Nagy László 2x felnőtt VB 
Németh Csongor 1x felnőtt VB 
Németh Lajos 2x felnőtt VB 
Pete László 1x felnőtt VB 
Rákos József 2x felnőtt VB ezüst és 1x VB bronz 
Tősi Pál  
Zapletan Zsombor 1x felnőtt VB 

    



6. Életkor különbség - rekord 
Ez ugyan nem Guinness magyar rekord, de a tekézés 
„kortalanságára” jó példa. Budapesten 2012. szeptember 
28.-án a Vízművek pályán került sorra a Szuper Liga – NB 
I. – NB II. tartalék-bajnokságban a Főv. Vízművek – 
Rákoshegy bajnoki mérkőzésre. Itt Matiszlovics Tibor 
(Főv. Vízművek, született 1930. dec. 29.) és Szegedi Sa-
nyika (Rákoshegy, született 2001.02.15.) játszott egymás 
ellen.  

Nem is az eredmény volt a fontos, hanem a kettőjük 
közti korkülönbség 70 év! Ezt sem sok sportág mondhatja el magáról…… 

 

7. Életkor - rekord 
2014. november 22.-én a budapesti Senior Bajnokságon a Gázművek pályán egymás el-

len gurított Rákos József – FTC (szül: 1935. március 
16.-án) és Mészáros József – BKV Előre (szül: 
1941. október 26.-án).  

Ketten összesen 152 évesek! 
Ehhez képest a fiatalokat „megszégyenítő” ered-
ményt értek el 100 vegyes gurításból: 
1.       Mészáros József BKV Előre  506 fa 
2.       Rákos József             FTC             465  „ 
 
„Természetesen”  Mészáros József eredménye új 

pályacsúcs is! 

 
8. Csapat rekord - FTC  
2015. február 7 – 8. Pályánként 2017 gurítás.  
Ezen egyúttal több rekordot is megdöntöttek: 

- Egy egyesületből ennyi játékos még 
nem játszott rekordot. 

- Hat sávon még ennyi ideig nem volt 
rekord.  

- Megdőlt a férfi páros rekord is 
(Danóczy Richárd és Kecskés Miklós 
egyfolytában 33 óra 35 percen keresz-
tül gurított. 

- Női páros rekord is született: Peténé 
Bruszt Krisztina és Hegedűs Hermann 
Krisztina 600 gurítást teljesített egyfoly-
tában.   

- 32 igazolt Fradista (16 nő és 16 férfi) és 19 VIP vendég segítségével. 
- A résztvevők egytől-egyig "zöld vérűek", régi és új Fradisták voltak: 
- világbajnokaink (Bíró Zsuzsa, Fegyveres Petra, Botházy Péter, Batki Tamás, 

Németh Csongor)  
- egykori játékosaink ( Azariné Sitkei Mária, Matiszlovics Tibor, Fekete Mátyás, Sallai 

Mátyás, Szabó Sándor, Molnár Csaba, Fehér Andrea, Klak János, Szabó György, 
Szabó Norbert ) 



- Dávid Veronika az FIQ-tól 
- Rákos József aktív (!) veterán sztár játékosunk. 
- 30 490 gurítással 175 936 fát döntöttünk ( 5,77 átlag )  

                                     
                         

 
 

                A női~                                                                 és a férfi páros: 
Hegedűs Hermann Krisztina és Peténé Bruszt Krisztina,   valamint Danóczy Richárd és Kecskés Miklós 
 

 

 
 
 
 


