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 Tata ifjúsági olimpiai és világbajnoka a szuperdöntőben úgy nyert, hogy vesztett

„Isteni csoda kellett volna”, 
vallja Patrik az Exatlonról

Sportszerűségből is jelesre 
vizsgázott Esztergályos Pat-
rik az Exatlon szuperdöntő-
jében, amelyet végül jobb 
időjavítással Huszti Katalin 
nyert meg.

Szűr Annamária 

annamaria.szur@mediaworks.hu

TATA/DOMINIKA A tatai korosz-
tályos bajnok vívó, Esztergá-
lyos Patrik magabiztosan, két 
szettet (4-1-re és 4-0-ra) nyer-
ve jutott be Dombi Rudolf elle-
nében az Exatlon szuperdön-
tőjébe, ahol viszont Huszti Ka-
talin nyerte meg a 20 millió fo-
rintos fődíjat a hétfőn, lapzár-
tánk idején befejeződő adás-
ban. Két csapat, a Kihívók és 
a Bajnokok 3,5 hónapos csatá-
ja ért véget most.

Az idővel harcoltak
A két sportolónak nem egy-

mással, hanem az előzőleg 
visszahívott hat játékos (Ge-
lencsér Timi, Rákóczi Reni, 
Szabó-Thomka Hanna, Dom-
bi Rudolf, Mischinger Péter 
és Jóni Máté) legjobb női és 
legjobb férfi idejével kellett 
harcolnia, és végül az lett a 
győztes, aki a saját nemének 

idejét százalékosan nagyobb 
arányban tudta megdönteni.

– Nagyon meglepődtünk, 
amikor kiderült, hogy a visz-
szahívott játékosok által be-
állított legjobb időkkel kell 
harcolnunk a húszmillió fo-
rintos fődíjért – árulta el Pat-
rik a hétfői szuperdöntő kap-
csán a Kemma.hu-nak még a 
finálé adásba kerülése előtt.

A bónuszfutam női legjobb-
ja, Timi 7 perc 14,33 század-

másodperces időt futott, míg 
Péter 5 perc, 3,28 századmá-
sodpercet. Ezekhez az ered-
ményekhez képest Patrik 4 
perc 27,36 század másodper-
cet, Kata 5 perc 44,35 század 
másodpercet teljesített a szu-
perdöntőben ugyanazon a 3 
pályán. A tatai vívó így 11,84 
százalékot javított Péterhez 
képest, míg Kata Timihez ké-
pest 20,72-őt, így nyerte meg 
ő a finálét.

Patrik az első szektort, 
ahogy a pályákat most nevez-
ték, győzelemmel hozta Katá-
hoz képest, viszont a második 
pálya után már érezte, ahhoz, 
hogy behozza Kata előnyét, is-
teni csoda kellene a végső győ-
zelemben. 

Sportemberként fogadta
Sportemberhez méltóan ar-

ról is beszélt, hogy jó helyre 
került a 20 millió forintos fő-

díj. A 21 éves sportoló a 22. 
játéknapon érkezett az Exat-
lonba, májusban három me-
dált szerzett, többször volt a 
legerősebb játékosa az egész 
sportrealitynek, és verseny-
társai (a Bajnokoknál és a Ki-
hívóknál is) kiemelték mind 
sportolói, mind emberi tulaj-
donságait. 

A szuperdöntőt a Bajnok lá-
nyokkal, Renivel, Timivel, 
Vass Dorkával, Gyarmati Pan-

kával és Murvai Líviával néz-
ték végig itthon.

A legeredményesebb férfi 
játékosról csapattársa, Rá-
kóczi Reni is jó véleménnyel 
van. A hatvani amazon a mi-
nap a Heolnak beszélt arról, 
hogy Patrik végig gyönyörű-
en játszott a versenyben, nem 
lehet kérdés, hogy zseniális 
versenyző és sportember. Rit-
ka, hogy egy ilyen fiatal fiú-
nak ennyire helyén legyen az 
esze.

Közös programokon túl
Timi az Instagramon külön 

is gratulált neki, kiemelve, 
hogy emberfelettit küzdött, és 
hogy nekik ő a bajnok, de Ka-
tának is gratulált. Nem ez volt 
az egyetlen közös program-
ja egyébként a bajnokok több-
ségének a hosszú hétvégén, 
ugyanis Rákóczi Renit a szü-
linapján is meglepték Ungvá-
ri Miki és Fodor Rajmund tár-
saságában. Patrik az Insta-ol-
dalán, amely épp a napokban 
érte el a 90 ezres követői szá-
mot, a hétfői adás után be is je-
lentkezett, és kedden élő adás-
ban válaszolt a nézők kérdése-
ire. 

 Fotók, videók: kemma.hu

Megható üzenetet küldött haza a fi atal vívó, miután megverte Dombi Rudolfot
Esztergályos Patrik magabizto-

san, két szettet (4-1-re és 4-0-

ra) nyerve jutott be Dombi Ru-

dolf ellenében az Exatlon szu-

perdöntőjébe még pénteken. 

Akkor lehetőséget kapott, 

hogy hazaüzenjen: „Nagyon 

sok mindent kaptam tőletek, 

és ezt a 21 évemre még nem 

tudtam meghálálni. Azon le-

szek, hogy bebizonyítsam, 

hogy itt a helyem és felnőt-

tem. Szeretnék küzdeni, és kö-

szönöm, amit eddig kaptam 

tőletek”, mondta a kamerába.

– A családomnak, a szüleim-

nek és legfőképp a nagyszüle-

imnek üzentem, de mindenki 

másnak is, aki bízott bennem 

támogatott. Hogy ha ők nin-

csenek, talán soha nem érem 

el mindazt, amit eddig sike-

rült, és soha nem küzdhetek 

meg egy olimpia bajnokkal a 

döntőben. Amikor hazatelefo-

nálhattunk, Léna, a párom el-

árulta, hogy volt iskolámban, a 

tatai Református Gimnázium-

ban is drukkolnak, szorítanak 

értem, így Lénának és nekik is 

szólt az üzenetem – részletez-

te a tatai sportoló.

Patrik azt is hozzátette, hogy 

minden szempontból a legke-

ményebb és a legnemesebb 

küzdelem volt a szuperdöntő.

Esztergályos Patrik a 22. játéknapon érkezett az Exatlonba, és hamar az egyik legstabilabb versenyzővé nőtte ki magát a különböző erőnléti és ügyességi feladatokban Fotók: TV2

Fotóssal segítettek 
a motorosok 
ESZTERGOM A felvonulás mel-
lett jótékonysági fotólicittel 
egészül ki a Motorosok is le-
hetnek Angyalok gyűjtése 
az esztergomi kórház számá-
ra. Az esztergomi fotós, Fodor 
Emil ajánlotta fel a tavalyi Ko-
márom-Esztergom Megyei Fo-
tópályázaton díjnyertes alko-
tását, melynek címe: Eszter-
gom-minimal. 

A különleges fénykép a fo-
tópályázat „Esztergom” téma-
körében nyerte el az első dí-
jat. A 60 X 40 centiméteres 
kép egy zárt sorozatú kiadás 
egyedi példánya, melyet az al-
kotó sorszámmal és kézjegyé-
vel látott el. 

A motorosok szerint a kép 
a maga letisztultságával és 
eleganciájával lenyűgöző és 
szó szerint lélegzetelállító.

A díjnyertes művészi fotó-
ra június 1-től június 20-án 
19 óráig lehet licitálni a Mo-
torosok is lehetnek Angya-
lok Facebook-oldalán keresz-
tül. A leütési összeget a fotós 
teljes egészében az esztergo-
mi Vaszary Kolos Kórháznak 
ajánlja fel. 

A képet pedig a június 22-
i, jubileumi jótékonysági mo-
toros felvonuláson adják át le-
endő tulajdonosának. További 
részletek: kemma.hu 

 Feleki Marietta

A szuperdöntőbe simán bejutott az olimpiai bajnok Rudit legyőzve  

Összefogott a kistérség a Szent György-napi Lovasünnepre

Cirkuszba mennek a gyerekek
TATA Összefogott a Tatai és 
Térségbeli Lovasélet-fejlesz-
tő Egyesület, valamint a kis-
térség: a jubileumi Szent 
György-napi Lovasünnepnek 
az idei esztendőben az Ester-
házy-lovarda ad majd otthont 
a hét végén. Az idén a Circus 
America előadásait fogadják 
be, és több önkormányzat is 
támogatja, hogy a helyi gyere-
kek megnézhessék annak pén-
tek délelőtti produkcióját. Tata 
mellett Baj, Dunaalmás, Duna-
szentmiklós, Neszmély és Vér-
testolna önkormányzatai vál-
tottak jegyet aprótalpúiknak.

– Helyi cégek felajánlásá-
val mindemellett a tatai di-

ákotthonként ismert intéz-
mény több mint 150 diákja is 
részt vehet az előadáson, így 
összesen majd’ 900 gyermek 
jut felejthetetlen élményhez – 
mondta Straubinger Zoltán el-
nök, akitől megtudtuk, hogy a 
péntek délutáni premier előa-
dás után a hétvégi műsorok 
mellett lesz pónisimogató hat 
shetlandi minipónival, de két 
láma és egy teve is várja majd 
az aprótalpúikat, és hogy a 
Tatai Környezetvédelmi Zrt., 
ahogy eddig, most is első szó-
ra rendelkezésükre bocsátotta 
a területet a rendezvényhez. 
További részletek: kemma.hu 

 Sz. A. Aladdin világa elevenedik meg a porondon Fotó: MW


