Kecskemét, 2021. december 15.

Dr. Nagy András
Elnök

Az idei évben már visszatérhettek a sportolóink - ha nem is teljesen - a megszokott
kerékvágásba, elkezdődhetett a sportélet, és a versenyeket is megtartották. Ahogy már
októberben is küldtük a versenyekről a rövid beszámolónkat, idén szép számmal vettek részt a
KMSE sportolói a különböző versenyeken, sőt, újabb sportágban is kipróbálhatták magukat.
A Mercedes-Benz Gyár KMSE jelenleg 6 szakosztállyal (boccia, kerékpár, triatlon,
hosszútávfutás, szkander, kenu) és 48 regisztrált egyesületi taggal működik. A tavalyi évhez
hasonlóan idén sem volt alkalmunk edzőtáborokat szervezni, így mindenki egyénileg készült
a megmérettetésekre.
Teljesítési igazolásunkban a fenti szakosztályok eredményeiről a média megjelenések
felsorolásával (forrás megjelöléssel) és a Mercedes-Benz Gyár által megadott instrukciók
szerinti sportruházat, molinó fotóinak bemutatásával számolunk be.

Boccia
Hirös Kupa – Kecskemét
Szeptemberben Kecskeméten rendeztük meg a Boccia országos bajnokságot, ahol a
Mercedes-Benz Gyár KMSE sportolója, Szőke Zoltán összevont kategóriában 2. helyezést ért
el.
A sportrendezvény fővédnöke, Szeberényi Gyula Tamás Kecskemét MJV alpolgármestere
nyitotta meg a napot. Díjakat Vereczkei Zsolt hétszeres paralimpiai bajnok úszó adta át a
díjazottaknak.

Verseny előtti eligazításon (balról jobbra): Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester,
Boronkay László, Egyesületünk alelnöke, Dr. Nagy András, Egyesületünk elnöke

II. Hirös Kupa résztvevői

Díjátadás előtt Dr. Nagy Andrással, Egyesületünk elnökével és Vereczkei Zsolttal

Szőke Ádám, Egyesületünk sportolója 2. helyezett lett
Letölthető fotók:
https://www.flickr.com/photos/193332655@N07/sets/72157719886491870/?fbclid=IwAR1CI
pD6x4WkdJ390SBLdygJizCZUx6JR30iwKNp6MvkTCfBBX7EkuUcAUA

Sajtómegjelenések:
https://www.youtube.com/watch?v=YHp3R5niDn4
https://hiros.hu/sport/ii-hiros-para-boccia-kupa-a-damjanich-ban
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/17457-ii-hiroes-para-boccia-kupa
-a-damjanich-ban

Szkander
Gemenc Kupa – Halásztelek
Nagy János az idei év első versenyén a Gemenc Kupán jobb kézzel az 5. helyen végzett.

Nagy János verseny közben

Sakáltanya OB – Balatonederics
Az országos bajnokságon János bal kézzel a 3. helyen, jobb kézzel a 4. helyen végzett.

Nagy János (bal szélső) az eredményhirdetésen
Szkander Világkupa - Győr 2021. 10. 09.
A győri világkupán Nagy János bal és jobb kézzel egyaránt a 2. helyen végzett.

Nagy János a világkupa eredményhirdetésén

Csáfordjánosfa OB – 2021. 11. 20.
A győri világkupa után az országos bajnokságon is sikerült mind a 2 kézzel a 2. helyen
végzett.

Nagy János a verseny végén

Duatlon
Országos Bajnokság – Balatonboglár
A balatonboglári paraduatlon sprint távú országos bajnok lett a saját kategóriájában László
Attila, Boronkay Péter ezüst, míg Molnár Péter bronzéremmel térhetett haza.

A balatonboglári verseny után sportolóink (balról jobbra): Molnár Péter, Boronkay
Péter és László Attila

Középtávú duatlon országos bajnokság – Tab
Péter a versenyről így nyilatkozott:
„Az idei versenyszezon Tabon folytatódott, ahol először rendeztek Középtávú Duatlon
Országos Bajnokságot 10km futás, 68km kerékpár, 10km futás távon. Izgatottan vártam az
eseményt, ezelőtt ilyen hosszú távon még nem indultam duatlon sportágban. Nagyon jó volt
újra találkozni a sportbarátokkal. A futásokat egy 4x 2.5km-es körben kellett teljesíteni 210m
szintkülönbséggel, a kerékpározást pedig 4x17 km-es körben összesen 950m
szintkülönbséggel. a 3. körön leszakadt az ég, az addig 17 fokból lett 11 fok hőmérséklet és
szakadó eső, brutál széllel, néha egy kis jégesővel megspékelve. Egy pillanatra megfordult a
fejemben, hogy a 4. körre ne menjek ki, na de engem nem abból a fából faragtak Hát, így
utólag nem bánom, hogy végig mentem, de azért melegem nem volt az utolsó 10km-en a
bringán
Az eredményről számokban:
-10km futás: 4.11/km, 154bpm
-68km kerékpár: 31.7km/h, 145bpm, átlag 201W, max sebesség 73km/h
- 10km futás: 4.26/km, 145bpm
Összidő: 3ó37p31mp
És hogy mindez mire volt elegendő a 122 fős mezőnyben? Abszolút 17. hely, kcs. 6. hely az
épek között! Gratulálok minden célba érkezőnek ehhez a rendkívül extrém verseny
teljesítéséhez! Köszönöm az edzőim munkáját és a partnerek támogatását!”

Péter verseny közben

Triatlon
Paratriatlon országos bajnokság - Tiszaújváros
Tiszaújvárosban rendezik meg minden évben a sprint távú paratriatlon országos bajnokságot.
László Attila és Boronkay Péter is a saját kategóriájában ezüstéremmel térhetett haza.

Péter és Attila a verseny eredményhirdetése után

Hosszútávú triatlon világbajnokság – Hollandia, Almere
Péter 2021. szeptemberében indult el élete második hosszú távú (Ironman: 3,8 km úszás, 180
km bringa, 42 km futás) triatlon versenyén. A szelesebb és hidegebb idő ellenére Péter sokáig
a második helyen állt, végül a dobogó legfelső fokára futott fel. Az eredményre azért is lehet
büszke, mert ezáltal Ő az egyetlen paratriatlonista a világon, akinek sprint-, rövid-, és hosszú
távon is van világbajnoki címe.

Boronkay Péter a verseny közben és a célba érkezéskor

Sajtómegjelenések:
https://www.baon.hu/helyi-sport/2021/09/egyedi-rekordot-dontene-meg-boronkay-peter
https://hiros.hu/sport/boronkay-peter-ismet-vilagbajnok
https://www.baon.hu/sport/helyi-sport/boronkay-peter-vilagbajnok-lett-4262693/

Rövid távú Országos Bajnokság – Tata
Az idei rövid távú (1500 m úszás, 40 km kerékpár, 10 km futás) országos bajnokságon Péter
korcsoportjában 50-en indultak, és a végén egy óriási sprinttel a dobogó harmadik fokára
tudott felállni. Az épek között ez kifejezetten nagy dicsőség.

Péter a tatai OB után

Sajtómegjelenések:
https://kecsup.hu/2021/07/boronkay-peter-harmadik-lett-az-old-lake-man-versenyen/
https://hiros.hu/sport/harmadik-helyen-vegzett-boronkay-peter-az-old-lake-man-bajnoksagon

Keszthely triatlon
Péter az épek között versenyzett a kedvenc hazai versenyén, ahol korosztályában az épek
között a top 10-ben ért célba egyéni csúccsal, több, mint 20 percet javítva addigi legjobb
idején.

Sajtómegjelenés:
https://kecsup.hu/2021/06/boronkay-tulteljesitette-sajat-elvarasait/

Triatlon Világkupa - Alhandra, Portugália
Októberben és novemberben egymás utáni két hétvégén állt rajthoz Péter. Ezek közül az első
a portugáliai Alhandrában volt. A mediterrán éghajlatú városban kellemes időben
sportolhatott Péter. A nemzetközi versenyeken már szinte szokásnak mondható, hogy a
versenyről a rendezők interneten, élő kapcsolásban tartották meg az előadást, így mindenki a
saját hotelszobájában hallgathatta meg. Szerencsére a pályabejárásokat megtartották szigorú
szabályozások mellett.
A verseny Péter számára jól sikerült a nagyon fiatal mezőnyben sikerült a 7. helyen beérnie.
Péter elégedett volt az eredménnyel, hiszen 13 éve folyamatosan képviseli Magyarországot
ezeken a neves nemzetközi megmérettetéseken.

Péter a kerékpár pályabejáráson Alhandrában

Világbajnoki döntő – Abu Dhabi
Az Abu Dhabiban lévő versenyről Péter így nyilatkozott közösségi oldalán:
„A múltheti portugál világkupa után bíztam benne, hogy lesz időm regenerálódni és kipihenni
magam a hosszú utazás után. Nagyon rég nem versenyeztem két egymást követő hétvégén,
így izgatottan vártam a versenyt. Mint az köztudott, koromból adódóan a sprint táv nem az
erősségem, de kipihenten, motiváltan, és nem utolsó sorban boldogan álltam reggel a
rajtvonalnál. Reális a 10/11/12/13. hely volt. Sajnos az utazás során kaphatott egy ütést az
első kerekem, így beleért a fékbe, a hivatalos szervízpontban nem volt hozzá megfelelő
szerszámuk. Így utólag úgy gondolom, hogy az eredményből ez nem vett el. Az úszást az

elvártak szerint teljesítettem, a kerékpárt-a kis technikai problémámtól eltekintve- nagyon
élveztem az Abu Dhabi-i forma 1-es pályán, futáson pedig még egy pozíciót hozva tudtam
teljesíteni. Boldogan futottam át a célvonalon, hiszen ez volt a 14.világbajnokságom, amire
kvalifikálhattam magam, és büszke vagyok rá, hogy 40 évesen is fel tudtam venni a
fiatalokkal a versenyt és 11. helyen végeztem. Köszönöm az edzőim munkáját, a családom és
a szponzorok támogatását, valamint a szövetségnek a lehetőséget, hogy itt lehettem!”

Péter az Abu Dhabu-i Forma 1-es pályán

Kerékpár

Parakerékpár Európa bajnokság – Ausztria, Schwanenstadt
A Magyar Kerékpárosok válogatott tagjaiként Császár Attila és László Attila vehetett részt a
Parakerékpár Európa Bajnokságon, ahol a mezőnyversenyen és a 12,5 km-es időfutamon is a
saját kategóriájukban a 8. helyen értek célba.
László Attila így nyilatkozott a versenyről:
„A hétvégén az osztrák Parakerékpár Európa bajnokságon versenyezhettem!
Megtiszteltetés volt a nemzeti színű mezt viselni, bár még sajnos nem tartok ott, hogy
megszorongassam a nagyokat, felemelt fejjel hagytam magam mögött a hétvégét, ugyanis
teljesítettem mindkét versenyszámot, az időfutamot és a mezőnyversenyt is.
Az időfutamon minden bele adtam, érzésre az eddigi énemhez képest javultam, egy
dimbes-dombos 12 km-es pálya volt kijelölve, amelyen 150 méter szintemelkedés mellett
sikerült 29.8-as átlagot menni és ezzel a 8-ik helyen célba érni.
A mezőnyversenyen az adrenalin és a hangulat annyira vitt magával, hogy az első körben
megpróbáltam tartani a tapasztaltabbak tempóját, ami nekem soknak bizonyult, így
elengedtem kicsit a versenyt, de aztán jött Császár Attila, akivel mindketten a Mercedes-Benz
Gyár KMSE tagjai vagyunk és még két másik versenyző, egy osztrák és egy svájci versenyző.
Egy pár körön át próbáltam újra motivációt gyűjteni, és a célba érésen kívül mást célt találni.
Három körrel a vége előtt egyszer kicsit az élre álltam és nem csak lógtam a négyes vonatunk
végén, és éreztem magamban az erőt, hogy nekem ez menne gyorsabban is, így mondtam
Attilának, hogy rázzuk le őket. A következő kör második feléig hagytuk az osztrák versenyző
társunkat elől menni, majd az élre álltam és tempót váltottam. Ez jó taktikának tűnt, mert le is
szakadt, viszont a svájci versenyző tapadt továbbra is, az utolsó körben nagyon készülődtünk,
1000 méteres tábla után nagyon figyelt rám, így visszafogtam a tempót, Attila kicsit előre
ment és egy kanyar után amennyire csak bírtam megnyomtam, elmentünk az 500 méteres
tábla mellett, megelőztem Attilát és igyekeztem úgy helyezkedni, hogy neki adjak
szélárnyékot. Ez jó döntésnek bizonyult, mert így kicsit beragadt mögé a svájci versenyző, az
utolsó nagyon tempós kanyart megcsináltuk és bár volt egy rövid emelkedő, de minimálisan
sikerült leszakítani a svájci versenyzőt, aki, mint utólag kiderült Attilának "ellenfele" volt,
vagyis helyezésért ment a csata, amit mi nyertünk meg.”

László Attila és Császár Attila az osztrák EB pályabejárásán

Sajtómegjelenés:
https://keol.hu/kecskemet-bacs/sikeres-nemzetkozi-versenyek-a-mercedes-benz-kmse-nel?fbc
lid=IwAR2tpWBmvI0jgAy_--5Uktvs0CSuy1fVNRwDMqLOvOG-OZtzLCTwZIL9U94

Parakerékpár Országos bajnokság - Hungaroring
2021. júniusában tartották mondhatni megszokott helyen, a Hungaroringen az országos
bajnokságot, amelyen a Mercedes-Benz Gyár KMSE 3 sportolója is indult: Császár Attila,
László Attila és Boronkay Péter. Császár Attila első helyezett, László Attila és Boronkay
Péter sportolónk ezüstérmet szereztek kategóriájukban.

Kerékpárosaink az eredményhirdetés után
Parakerékpár Európa kupa - Szlovákia, Puchov
Császár Attila összevont kategóriák (MC1+MC2+MC3) Mezőnyversenyén 6. helyezett,
időfutamán 5. helyezett, László Attila pedig a 6. helyen végzett kategóriájában.
Császár Attila így számolt be a versenyről:
„2021.07.18.-án 40 km-es mezőny versennyel kezdünk, melyet két 20 km-es és 400 méter
szintkülönbséget tartogató körpályán kellett abszolválni. Közepes tempóba kezdtük a versenyt
az emelkedő lábához érve kezdődtek meg a ritmusváltások. Sajnos a dombtetőre érve már
jelentős hátrányba kerültem, de a mezőnyről leszakadva sem adtam fel a küzdelmet. Minden
erőmmel igyekeztem felzárkózni az előttem haladókhoz. A második körben dombtetőre érve
utol is értem pár versenyzőt, köztűk a második helyezettet. A lejtmenetben komoly taktikai
csatát vívtunk, többször is megpróbált gyors megindulásokkal leszakítani, de mindig sikerült
szélárnyékában maradnom, s végül kis előnyt kiharcolva előtte gurultam be a célba
másodikként.
17.-én került sor a 20 km-es időfutamra. Pár kisebb emelkedőt leszámítva csak a fokozatosan
erősödő széllel kellet megküzdeni. A pálya első szakaszán hátszél segítette a haladást, ezért
igyekeztem nagy áttételt kiválasztva erős tempóba haladni, a fordító után pedig a
szembeszélben magas pedál fordulattal haladtam a cél felé. Közben két mögöttem startoló
versenyző is megelőzött, ezért nem ért meglepetésként, hogy csak 5.-ként haladtam át a
célvonalon.”

Császár Attila az időfutam verseny rajtjánál

Császár Attila és László Attila a Magyar Parakerékpár válogatottjaiként vettek részt a
versenyen

Tour de Zalakaros
Császár Attila minden évben indul az épek között a Tour de Zalakaros országúti maraton
távján. Az emelkedőkkel tarkított pályán a 133 km-t 5:18:53 alatt teljesítette.

Verseny közben

Szép Kihívás - Kecskemét
A Szép Kihívás fővédnöke idén is Boronkay Péter volt, a családi futamé pedig Farkas Mihály
sportolónk. A Kecskemét körüli 200 km-es távon közel 300 indulóból Boronkay Péter
szakíthatta át elsőként a célszalagot. A túrát Pusztai Sebastian és Császár Attila is teljesítették
a Mercedes-Benz Gyár KMSE színeiben.

Kerékpárosaink a Szép Kihívás rajtja előtt

Császár Attila, Boronkay Péter és Pusztai Sebastian a verseny után

Császár Attila a verseny közben

Sajtómegjelenés:
https://hiros.hu/hirek/tobb-szaz-indulo-a-vi-szep-kihivason---videoval

Turul Kupa - Tatabánya
Császár Attila évek óta részt vesz a tatabányai Turul Kupán. A versenyről így nyilatkozott:
„Október 10.-én Tatabányán rendezték meg a Turul Kupát, mely egyben amatőr kerékpáros
szövetség kupasorozatának utolsó fordulója.
Az eső és a 7°C ellenére is összegyűltünk jó néhányan, hogy teljesítsük a 70km-es távot. A
Turul emlékmű lábától indult a verseny az egyes útról Tarján irányába fordulva a hegyekben
abszolváltunk egy kört, hogy visszatérjünk emlékműhöz. A csúszós vizes, helyenként rossz
minőségű aszfalton nem volt könnyű nyeregben maradni. A táv első harmadában sikerült az
élmezőnyben maradnom. Kisebb csatározások árán, átfagyva csurom vizesen érkeztünk a
célhoz vezető kaptatóhoz. Itt sikerült némi előnyt szereznem és a Master kategória 13. helyén
átgurulni a célvonalon. Para versenyzők között pedig Szénási Péter mögött állhattam a
dobogó 2. fokára. Ezúton is köszönöm a támogatást a Mercedes-Benz Gyár KMSE,
Dochmeier ortopéd Technika Kft.”

Császár Attila a verseny céljában

Császár Attila a Turul Kupa para kategória 2. helyezettje

Sajtómegjelenések:
https://www.feol.hu/helyi-sport/2021/10/a-nadasdladanyi-parasportolo-az-elemekkel-is-megk
uzdott?fbclid=IwAR1NSMSUgGkaqik073FHdlsQoCj4h_b1MjrUwPytGAPstJHdzoaxyXeHb
Z4

Császár Attila a Fejér Megyei Hírlap, 2021.10.13.-i lapszámában

Re Stelvio Mapei Day – Bormio, Olaszország
A kerékpáros versenyen Pusztai Sebastian kerékpárosunk vett részt. A megmérettetésről ezt
nyilatkozta:
„Július 12-én vasárnap 36. alkalommal rendezték meg a Re Stelvio Mapei Day (elsősorban)
kerékpáros rendezvényt Olaszországban, Dél-Tirolban, Bormio városában. A pandémiára való
tekintettel ezúttal mindössze 1500 résztvevőt (futókat, E-Bike-osokat valamit kerékpárosokat)
engedtek a rajtvonalhoz állni.
A verseny kiindulópontja valamivel több mint 1200 méterről indult, a cél pedig a Stelvio hegy
csúcsának meghódítása volt, amely 2758 méteren helyezkedik el. A versenyzőknek 4 órán
belüli szintidőn kellett teljesíteni a mintegy 21 km-es, kizárólag emelkedős távot.
Az 536 kerékpáros közül az előkelő 240. helyen, 2 óra, 11 perces idővel kerékpároztam fel a
csúcsra és mindezt EGYEDÜLI PARASPORTOLÓKÉNT!

Az esemény érdekessége, hogy a nagyobbik fiam, Pusztai Alexander is elindult a
megmérettetésen, aki élete első és talán a legnehezebb kerékpáros versenyén 3 órán belül
hódította meg a Stelvio hágót.

Pusztai Sebastian verseny közben, a rendezvény bringás mezében

Sebastian a verseny végén

Kenu

Graboplast Masters és Parakenu Maraton Magyar Bajnokság - Győr
Császár Attila október első hétvégéjén próbálta ki először a kenuzást verseny közegben, ahol
kategóriájában a bronzérmet sikerült elhoznia.

Attila a verseny előtt
Sajtómegjelenés:
https://www.feol.hu/helyi-sport/2021/10/a-vasember-a-vizen-parakenuzasban-is-sikeres-csasz
ar-attila

Egyéb sajtómegjelenések:
Kecskemét város díjazta a KMSE sportolóit a Magyar Parasport Napján
https://hiros.hu/sport/parasportolokat-dijazott-a-varos
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/elismertek-a-parasportolok-teljesitmenyet-kecske
meten-3642040/?fbclid=IwAR2xdiwuQeIQdBOpJjAtwbORiOUMUiKo-kYNYoC_VLGT-7Y
-CjDXsIpd-7U

Petőfi Népe, 2021. február 23.
Kisfilmek sportolóinkról:
Boronkay Péter: https://www.youtube.com/watch?v=sJ-8u8lJYs0
Császár Attila: https://www.youtube.com/watch?v=7YR-nrbRIxA

László Attila: https://www.youtube.com/watch?v=2c9ONRcYdWg
Interjú Császár Attilával
https://www.youtube.com/watch?v=bZR_dK73ezI&feature=share&fbclid=IwAR372aiEFcFf
NTwvmmHnvShqlHqpf0Sc9pwkmTky1hh4v0fuBjD-Im_GDZA

Fejér Megyei Hírlap, 2021. november 20.

Interjúk Boronkay Péterrel:
https://www.terepsport.hu/multisport-hirek/item/8712-boronkay-peter-csalad-triatlon-ironman
-olimpia?fbclid=IwAR2gKO-kSQIDSs4HodozxEQNzi2yAIrdsnPHK-UKxhPHOvUcXMTN
Zs6XjrI
https://www.acnews.hu/profil/boronkay-peter-az-olimpian-tul-is-van-elet/2021-05-29/30400
https://24.hu/sport/2021/06/25/podcast-kontra-boronkay-peter/
https://www.evangelikus.hu/hireink/interju/minden-kudarc-ujabb-lehetoseg
SlágerFM – augusztus 12, 22:30

Interjú Szani Rolanddal a Sláger FM-en
HírTV - Paletta
https://www.youtube.com/watch?v=ama3T-NeBE4
https://www.youtube.com/watch?v=K6tBvAN6rsc
LifeTV
https://lifetv.hu/teljes-adasok/2021/04/28/en-ennek-az-allapotban-csak-koszonhetek-paralimpi
ara-keszul-boronkay-peter/3638

