
BORONKAY  PÉTER  9.  LETT  A  PARALIMPIÁN 

  

 Közel három évtizede működő rendszer, hogy közvetlenül az olimpiai játékok 
után, azzal azonos helyszínen kerül sor a paralimpia megrendezésére is. Szeptember 7-
18 között a XV. Nyári Paralimpiai Játékok versenyzőjeként ott volt Rio de Janeiróban a 
Kecskeméten élő Boronkay Péter  kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok 
magyar paratriatlonista is. Maga a paratriatlon először szerepel a paralimpia 
programján, s a Hunyadivárosban felnövő parasportoló az első magyar, aki részt vett 
rajta.  

 

 Boronkay Péter erősen kötődik a Hunyadivároshoz, hiszen felnőttként is sokáig élt 
ebben a városrészben. Szülei továbbra is itt élnek, így gyakran szokott futni a környéken a 
mai napig is.  

 Rióban a „Dr. Bátorfi ATK-Mercedes Benz Gyár KMSE” tagjaként olyan profikkal 
versenyzett együtt, akiknek hivatása a sport, és igen jó csapat áll mögöttük. Kecskeméten 
jelenleg nincs megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, szervezett keretek között működő 
triatlon egyesület, ezért a Mercedes Benz Gyár Kecskeméti Mozgáskorlátozottak 
Sportegyesülete mellett tagja a Dr. Bátorfi teamnek, hogy versenyezni tudjon a különböző 
megmérettetéseken, de – saját bevallása szerint – ez a jövőben változni fog.  

 Péter először 2009-ben Ausztráliában lett paratriatlon világbajnok, s a rákövetkező 
évben Budapesten ezt megismételte. Már 2010-től tudni lehetett, hogy a Nemzetközi 
Paralimpiai Bizottság döntése értelmében szerepelhet paratriatlon 2016-tól a paralimpiák 
programjában. Ez időponttól sprint helyett már olimpiai távolságokat futottak a paratriatlon 
versenyeken. Az 1997-ben alakult Magyar Paralimpiai Bizottság 2012-ben vette be a 
szakágak sorába a paratriatlont. A fogyatékkal élő sportolók mostani világversenyén 43 fős 
magyar sportolói delegáció vett részt. Ekkora létszámú egyéni versenyzői csapat nem indult 
még Magyarországról, ami azt jelenti, hogy minden szempontból jobban a figyelem 
központjába kerültek a parasportolók. Péternek köszönhető, hogy volt magyar sportoló az 
olimpián triatlonban is, ahogyan már korábban is ő volt az egyetlen magyar résztvevő a 
nemzetközi paratriatlon versenyeken.  

 A versenyág kvótaszerzési folyamatában egyenes ágon a világranglista mindössze hat 
legjobbja juthat ki, ezért első körben a magyar triatlonisták kimaradtak. Július 8-án Péterhez 
még az a hír jutott el, hogy nem kapta meg a szabadkártyát sem a versenyzéshez, két hét 
múlva viszont nagy öröm érte. Egy versenyzői visszalépés miatt neki ítélték oda az indulási 
jogot. Július végén az Ironman 70.3 Budapest versenyen győzelemhez segítette a „Budapest 
2024” nevű váltót, élete legjobb félmaratoni eredményét hozva ezzel, majd az olimpiai 
felkészülés érdekében a bulgáriai Belmekenben tartott magaslati edzőtáborozást. Ekkorra már 
sikerült felhoznia az úszáseredményeit, így mindhárom ágon kiegyenlítetten indult.  
 
 Péter tavaly ősszel már volt kint Rióban, ismerte a helyi viszonyokat. Az augusztus 
29-i eskületételnél Brazília magyarországi nagykövete, Valter Pecly Moreira is köszöntötte a 
csapatot. Elmondta, hogy a „brazilok, a riói lakosok, a kariókák nyitott szívvel és tárt 
karokkal várják a paralimpikonokat”. Az eskütételt követően, a másfél órás ünnepség végén 
egy evangélikus lelkész áldással kívánt sok sikert a sportolóknak és kísérőiknek. Kecskemétet 
két sportoló képviselte, Csonka András asztaliteniszező és Péter, aki szeptember 3-án utazott 



ki. Tizedikén került sor a versenyre a Copacabana Erőd tövében található világhírű strandon, 
ahol 750 métert úszott, 20 kilométert kerékpározott és 5 kilométert futott.  Kategóriájában a 
világ legjobb 11 sportolója között tartották számon, és be is váltotta a reményeket, önmaga 
felé tett elvárásait is azzal, hogy akadályoztatott helyzetben is a 9. helyet szerezte meg a 
világranglistán. Izgalmas perceket okozott, hogy a kerékpározás első körében leesett a lánca, 
amit fél kézzel kellett villámgyorsan felhelyeznie. Emiatt kissé visszaesett, de egy nagy 
hajrával sikerült ezt a hátrányt ledolgoznia, sőt az utolsó métereken még a brit David Hillt is 
megelőzte. Péter elmondta, hogy a versenyen végig nagyon jó volt a hangulat, és a part 
mentén nagy tömeg szurkolt nekik.  

 A szép olimpiai szereplés után 20-án érkezett haza. Verseny-előjegyzési naptára ma is 
tele van. Novemberben készül harmadszor is megvédeni a tereptriatlon VB címét 
Ausztráliában, így megint nagy tét miatt szurkolhatunk neki! 

           

 
 
 

 
 
 

 


