
VILÁGBAJNOKSÁGRA KÉSZÜLŐ ATLÉTÁINK 
 
 

Ha valaki azt gondolná, hogy az atlétikát a fiataloknak találták ki, s babér is csak 
nekik terem, bizony nagyot téved. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a kecskeméti 
szenior csapat hunyadivárosi atlétái dobogós helyek és sokszoros magyar bajnoki 
címvédés után most világbajnokságra készülnek. De mondják el ők maguk: 
 
 
Faragóné Czanik Éva: 
 

- Közel harminc éve lakom a Hunyadivárosban. Ide jöttem férjhez, párom családja 
tősgyökeres hunyadivárosi. A Mécses utcán lakunk. Három lányunk van, akik ide jártak 
óvodába, iskolába. 12 éves koromban kezdtem atlétizálni egészen jó eredményekkel. A 
tanulmányaimat követően ez abbamaradt, de valamilyen szabadidősport később is része volt 
az életemnek. A civil életben adminisztrátorként dolgozom, immár 32 éve – első 
munkahelyemen – a Magyar Közút Zrt.-nél. 42 éves koromban kezdtem újra intenzíven 
atlétikával foglalkozni. Nyolc éve kerültem be a Kertészeti Főiskola DSE keretén belül 
működő Kecskeméti Szenior Atlétikai Klub csapatába, amelyet annak idején Horváth Gábor 
alapított négy-öt fővel. Most 12-14 fő edz itt rendszeresen. A márciusban sorra kerülő Szenior 
Atlétikai Világbajnokságra ketten készülünk, Tasi Péter és én. A teljesítésre váró „ötpróbánk” 
része: 60 m gátfutás, magasugrás, távolugrás, súlylökés és 800 m futás. A Lánchíd utcai 
iskolában tudunk tornatermi edzéseket végezni. A Bóbis Gyula Edzőcsarnokban van egy 
futófolyosó. Sprintszámokra, gátra ott készülünk. Edzőink Papp Napoleon és Bálint Zoltán. 
Nagyon hálásak vagyunk a segítségükért.  
 

Heti négy edzésünk van. Ebből egy tornatermi, egy futófolyosó és két szabadtéri futás 
itt a Hunyadivárosban. Péterrel van egy 6500 méteres körünk. Büszke vagyok arra, hogy 
három gyermek anyukájaként a negyvenes éveimben szinte mindig dobogós helyen végeztem 
a hazai fedett pályás atlétikai versenyeken. Jelenleg már az 50-54 évesek kategóriájában 
versenyzek. A nálunk fejlettebb országokban a szenior versenyeknek jóval nagyobb 
népszerűsége és erkölcsi elismerése van. Ez az eredményeken is meglátszik, mert ott egy 60-
65 éves olyan versenyeredményt produkál, mint nálunk az 50 éves. Úgy gondolom, 65 éves 
koromig folytatom az atlétizálást, bár ennél jóval idősebbek is rajthoz állhatnak.    
 
 
Tasi Péter: 
 

- Én a Szolnokihegyben lakom. Asztalosként dolgozom. Ez a szakma generációk óta 
jelen van a családunkban, s két fiam is ezt választotta. A sport nekem is régóta fontos. 16 éves 
koromtól 40 éves koromig futballoztam. Ehhez azért jól kell futni, így mindig a szívem 
csücske volt az atlétika, azon belül is a sprintszámok. 1998-ban, 41 évesen találtam rá a 
Szenior Atlétikai Klubra. Két hónapra rá már indultam a Fedett Pályás Szenior Atlétika 
Országos Bajnokságon, s meg is nyertem. Ez óriási lökést adott a folytatáshoz. Még abban az 
évben az EB-n is középmezőnyben végeztem. Jelenleg 23-szoros magyar bajnok vagyok a 
szenior kategóriában. Ez persze nem ingyen van. Bár már 57 éves vagyok, fiatalokat 
megszégyenítő módon szoktunk edzeni. Ezt az egészségünk is meghálálja. Én nagyjából 
tízévente járok orvoshoz.   
 

 



 
Évával együtt évi hat-hét hazai bajnokság mellett nemzetközi versenyekre is kijutunk. 

Olaszországban, Ausztriában 2. helyezett lettem, Svájcban pedig első. Öt alkalommal kaptam 
meg a Kecskemét Sportolója-díjat, ahogyan Évának is sokszor odaítélték már. Külföldön is az 
itthoniakat képviseljük. Amikor idegen országban a rajtnál állva bemondják, hogy „Tasi 
Péter, Magyarország”, bizony, megmelegszik az ember szíve.  
 

Több szempontból nagy kihívás nekünk a márciusi VB. Három éve volt Európa 
Bajnokság Magyarországon, de VB-t most rendeznek először. Sajnos, a rangos nemzetközi 
versenyeken egyre kevésbé tudjuk önerőből finanszírozni a részvételünket. Jó lenne alkalmi 
vagy állandó szponzorokat találni a versenyzéshez. A sportsikerektől függetlenül is 
mindenkinek ajánlom, hogy minden életszakaszában legyen jelen a sportolás, mert 
egészséget, jó kedvet és semmi mással nem pótolható élményeket nyújthat.   

 
 

                                      Hunyadivárosi Hírmondó VI. évfolyam 2. szám 
                                                       Lejegyezte: Kada Erika 

 
 

 

Alkalmi vagy rendszeres szponzorálást 

felajánló cégek, személyek számára 

a sportolók elérhetősége: 20/3105-260 


