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EEllõõsszzóó

Az apróvadak vadászatához használatos sörétes lõfegyver és a sörétes lõszer,
egymás tulajdonságait és jellemzõit gyarapítva tökéletesedtek, fejlõdtek. Az
összemérhetõ eredményesség igénye hozta létre hajdan – ma már eléggé el
nem ítélhetõ módon – az élõgalamb lövészetet, mint versenysportot. Sok
évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a röptetett élõgalambok helyét és
szerepét az „agyaggalambok” mai nevükön a korongok váltsák fel. Ma már a
koronglövészetnek is több változata van; trap, duplatrap, skeet és mások. 

Ezek mind valódi nagy fizikai, szellemi, pszichikai felkészültséget, edzettséget
és állóképességet igénylõ technikai sportok. Olimpiai versenyszámok. A korong-
lövészet nem tömegsport sem az azt mûvelõk, sem az érdeklõdõ közönség
oldaláról közelítve sem. Az is igaz viszont, hogy a tömegsport fogalma ma már
az üzlet-sport világában nehezen értelmezhetõ valami. Így azt is természetesnek
vehetjük, hogy a sörétes fegyver és lõszergyártok jelentik nem csak az eszköz hát-
teret ehhez a sporthoz, hanem a klubok támogatásának a versenyzõk szpon-
zorálásának elsõdleges forrását is. Így alakult ez a Nitokémiánál is. A múlt század
hatvanas éveinek elsõ felében a Székesfehérvári Vadásztölténygyárból fõként
elektrónikai termékeket kibocsátó Videoton lett. (Megmaradt a VT
névrövidítés). A hazai sörétes vadászlõszer gyártás így gazdátlanná vált,
megszûnésre ítéltetett. A vadászlõszer iránti kereslet viszont fellendülõben volt
mind a hazai mind a nemzetközi piacokon. Csak közbevetõ megjegyzésként: ma
már hazánkban is a nosztalgiázó szép emlékek közé sorolható az akkori, sörétes
lõszerrel vadászható apróvad állomány mennyisége és minõsége. A Nitrokémia
profiljához a kezdetektõl fogva hozzátartozott a vadászlõpor gyártása.

A fentiekbõl adódóan jutottunk annak a felismerésére, hogy a vadászlõpor
és a sörétes vadászlõszer gyártás összekapcsolása több elõnnyel is járhat.
Többek között a piaci és keresleti lehetõségek mellett kiszélesíti az úgy nevezett
hadiipari váltóprofilt, fenntartva és felhasználva ezzel a munkás és szakember-
gárda felkészültségét, biztosítva annak megõrzését. Ipartörténeti tény, hogy az
üzem áttelepítésével megmentettük a hazai sörétes vadászlõszer gyártást. A
sörétes lõszergyártás válsága egyet jelentett a hazai koronglövõ sport válságá-
val is. Az akkori koronglövõ sportolok száma alig haladta meg a tucatnyi
nagyságrendet.
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A Nitrokémia élve a vállalati törvény nyújtotta lehetõségekkel, felkarolta a
koronglövõ sportot is. Ennek a munkának a történéseit és eredményeit mutat-
ja be a szerzõ mûve, aki a kezdetektõl fogva kiemelkedõ és cselekvõ személyi-
sége Balatonfûzfõ koronglövõ sportéletének. A sporteredmények bemutatása
elérhetõ csupán az adatok száraz közlésével is.

Nagy és elismerésre méltó törekvése a szerzõnek, hogy az eredmények
mögötti emberi, sportolói magatartási és élmény hátteret saját tapasztalatainak
tárházából bõségesen kiegészíti. Így válik lehetõvé és teljessé annak megismer-
hetõsége, hogy mi is történt ebben a sportágban itt Balatonfûzfõn az elmúlt
negyven év alatt.

Mi tagadás a sportban nehéz idõket élünk. Csak reménykedni tudunk abban,
hogy a balatonfûzfõi koronglövészet nem fogja igazolni azt a mondást, hogy
valaminek akkor van vége, ha történetét összefoglalják.

Balatonfûzfõ, 2008. május havában

Gyuricza László
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A koronglövészet története
Amióta ember él a Földön, elsõsorban élelemszerzés céljából, állatok elejté-

sére mindenféle szúró, vágó, dobóeszközöket készítettek. Természetesen
szabadidejükben ezekkel az eszközökkel gyakorlatoztak is, hogy gyorsabban,
biztonságosabban hozzák terítékre az élelemre szánt állatokat. Már az ókori
Görögországban is próbáltak mozgó célra lõni. Homérosz az Iliászban
említést tesz arról, hogy magas póznákra madzaggal kikökötött galambokra
lõttek nyíllal, íjjal, a galambokat megrebbentették, majd próbálták lelõni. A
tûzfegyverek kialakulásával egyidõben már fegyverekkel próbáltak mozgó célra
lõni. Lévén a sörétlövés õshazája Anglia, ott alakult ki elsõsorban a
fegyverekkel mozgó célra való lövészet. Már az 1750-es évek közepétõl  élõ-
galambra lõttek, egy gödörbõl, vagy fedezék mögül kézzel repitették a galam-
bokat a lövõ elé, amelyeket próbáltak lelõni. Már ebben az idõben komoly
versenyeket rendeztek Angliában.

Az igazi fejlõdést a Viktoriánus korban, az 1800-as évek vége felé  érte el ez
a sport. Ebben az idõben már kis drótból, vagy lemezbõl készült eszközbõl
repítették a galambokat a lövõk elé. Innen van a traplövészet neve is. Az angol-
ban a trap szó csapdát jelent, azaz olyan kis fémbõl, drótból készült eszközt,
amelyekkel apró szõrmés állatokat fogtak be, miután a galambokat is ilyen
eszközbõl engedték a lövõk elé, trap lett a neve.

A késõbbiekben megpróbáltak élõ cél helyett valamilyen tárgyat kidobni.
Ezek elõször üveggömbbe töltött toll, vagy egyéb valami volt, majd agyag,
bitumen keverékébõl készült tárgyat dobtak a lövõk elé. Innen ered az agyag-
galamblövészet elnevezés (angolul clay pigeon shooting). Ma már tudomásom
szerint az élõgalamb lövészet az egész világon tiltott.

Ezen tárgyak kidobásához valamilyen gépek kellettek, amelyek elõször ter-
mészetesen rendkívül primitív eszközök voltak, de a technika, a gépipar
fejlõdése egyre korszerûbb gépeket eredményezett. Ma már teljesen automata,
számitógépvezérlésû korongvetõ gépek állnak a versenyzõk rendelkezésére. A
traplövészet mint versenysport az Olimpia Játékok kezdete óta szerepel az
olimpia mûsorán.

A múlt század 30-as éveiben az USA-ból került Angliába, majd a kontinens-
re a Skeet lövészet. Hamarosan ez a fajta lövészet is nagyon népszerû lett, és
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felkerült az Olimpia mûsorára, ha jól emlékszem elõször a Münchenben ren-
dezett Olimpiai Játékokon avattak Skeet bajnokot. Késõbb jött a Dupla-Trap
versenyszám, ami hamarosan olimpiai szám lett.

Ma, Trap, Skeet, Dupla-Trap lövészszámok szerepelnek az Olimpiai Játékok
mûsorán.

Az olimpiai koronglövõ számok mellet van a korongvadász versenyszám,
amelyet nagyon sokan ûznek szerte a világon, és sokkal népszerûbb az olimpiai
versenyszámoknál! Világ, Európa Bajnokságokat rendeznek, 800-1000
résztvevõvel. A vadászkorong versenyszámnál bokrok, fák mögé helyezett
korongvetõgépekbõl a fácán repülését utánzó módon dobják a korongot, vagy
a földön guruló koronggal a nyúl futását igyekeznek utánozni.  Rendkívül nép-
szerû, amin nem lehet csodálkozni, hiszen rengeteg vadász él a Földön, akik
nagyon szeretnek lõni, de nem akarnak Világ, vagy Olimpiai bajnokok lenni,
egyszerüen szeretnek lõni, és kész. E mondatommal nem lebecsülni akarom a
vadászkorong versenyzõket, hiszen igen nagy lõtudás, és rengeteg edzés szük-
séges e versenyeken való jó szerepléshez is! Kinek a pap, kinek a papné, bár
vannak versenyzõk akik mindkét sportágat kiválóan ûzik. A vadászkorong
versenyszám, valljuk be férfiasan, a nézõk számára is látványosabb.

Befejezésül, annyi tennék hozzá, hogy igen nagy különbség van a
koronglövészet, és a fácán, vagy nyúlvadászat között. Gondoljuk végig a nyúl,
vagy fácán igen lassan gyorsul, és fokozatosan növeli sebességét, míg a
kidobott korong pont az ellenkezõje, rendkívül gyorsan indul, és fokozatosan
lassul repülése közben!

Összefoglalva, e két korongversenyszám mindegyike rendkívül jó gyakorlási
lehetõséget biztosít a vadászok számára, hogy fácán, vagy nyúl vadászatakor
sikeresen szerepeljenek.
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A koronglövészet Balatonfûzfõn
Az Osztrák-Magyar Monarchia lõporgyára Mosonmagyaróváron volt, ahol

elsõsorban a hadsereg, de mellette a vadászok részére sörétestöltények szerelé-
sére is gyártottak lõport. Az I. Világháború végét követõen a megváltozott
határok miatt  az akkori kormány nem tartotta biztonságos helynek a moson-
magyaróvári lõporgyárat, ezért annak áttelepítését határozta el. A hely ki-
választására egy bizottságot jelöltek ki, hogy találjon az ország belsejében egy
biztonságos helyet egy új lõporgyár felépítésére. A bizottság hosszas keresgélés
után Balatonfûzfõt jelölte meg az új lõporgyár helyszinéül. Nagyon jól válasz-
tottak, út, vasút közel volt, a gyártáshoz szükséges lágy víz bõségesen rendel-
kezésre állt a Balatonból, a terepviszonyok is kedvezõek voltak, dimbes-dom-
bos terep volt, ami biztosította az épületek megfelelõ rejtettségét. A helyszín
kijelölése után megkezdõdött az épitkezés, és 1927 év végén megindult a ter-
melés. Az új lõporgyár is természetesen elsõsorban a hadsereg részére, de mel-
lette Diana, majd 1932-tõl „Selyem REX” néven sörétes sport, és vadász-
töltényekhez is készített lõport. A gyár akkori vezetése felismerte a sport által
kínálkozó jó reklámlehetõséget, és ideiglenes kézi dobógépekkel mûködõ
koronglõteret hozott létre, és az akkori kiváló magyar koronglövõk, Dr.
Lumniczer Sándor vezetésével Balatonfûzfõn próbálták ki a REX lõporral
szerelt sörétes sportlõszereket, amit szintén, a még ma is meglévõ körasztalos
töltõgépen gyártottak az agyaggalamb lövõknek, és a helyi vadásztársaság tag-
jainak. Az eredmény hamarosan jelenkezett is, mert 1933-ban Bécsben dr.
Lumniczer Sándor Világ, és Európa Bajnoki aranyérmet nyert Rex lõporral
szerelt sörétestöltényekkel. A magyar versenyzõk részérõl ez egy fantasztikus
verseny volt. Az Európa, és Világ Bajnokságot egyidõben rendezték, a
következõ módon: elsõ két nap 100-100 korongot lõttek a versenyzõk, és
ennek eredményei alapján hirdettek Európa Bajnoki címet, majd a harmadik
napon újabb 100 korong, ennek eredményét hozzáadták az elsõ két napi ered-
ményhez, és így rangsorolták világbajnoki címért a versenyzõket.

9



Eredmények:

Egyéni Európa Bajnokság:

1. Dr. Lumniczer Sándor 200/200
2. Dóra Pál 200/197
3. Dóra Sándor 200/197

Csapatverseny: I. Magyarország: 789
Dr. Lumniczer Sándor, Dóra Pál,
Dóra Sándor, Dr. Montagh András

Egyéni Világ Bajnokság:

1. Dr. Lumniczer Sándor 300/298
2. Dóra Pál 300/295
3. Dóra Sándor 300/295

Csapatverseny: I. Magyarország: 1178
Dr. Lumniczer Sándor, Dóra Pál,
Dóra Sándor, Dr. Montagh András

Kell ennél jobb reklám a lõpornak, és a tölténynek?
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A II. Világháborút követõen a lõporgyár a helyreállítási munkák után (1949)
ismét elkezdte a termelést, mint korábban, most is elsõsorban a hadsereg
részére, de sörétestöltényekhez is gyártotta a jó minõségû, és jónevû REX
lõport. A Magyaróváron lévõ Vadásztöltény gyárat Székesfehérvárra telepítet-
ték, ahol a Videoton egyik részlegeként mûködött, mûszaki fejlesztés nem volt,
állandó lõszerhiány volt a piacon, és a minõséggel is voltak gondok. A Nitro-
kémia kezdeményezésére  került Balatonfûzfõre.1966 májusában, a Nitroké-
mia szakemberei  tervei, és gyakorlati kivitelezésével kezdõdött az épitkezés, és
alig egy év mulva piacra kerültek lõszereink. Nagy tett volt ez, elsõsorban
megszünt a lõszerhiány, javult a minõség, és szakembereink munkája ered-
ményeképp új típusú lõszerek kerültek a piacra. 

A gyártás megindulása után vetõdött fel egy koronglõtér építésének gondola-
ta, egyrészt a töltények gyakorlati kipróbálásának céljából, másrészt mint jó
reklámlehetõség miatt. A gondolatot tett követte, Gyuricza László, a Nitrokémia
akkori fõmérnöke, és Szajkó István a Ballisztikai Laboratórium vezetõje a Novi
Sadon rendezett Vadászati Világkiállításon tanulmányozták a koronglövészet
technikai feltételeit, majd a Margitszigeten mûködõ egyetlen hazai lõteret. Mind-
ezek eredményeként döntés született, a koronglõtér vállalati erõbõl történõ meg-
valósításáról. Az építtetõ, és tervezõ a Nitrokémia  volt  Az építkezés hamarosan
el is kezdõdött, és 1968 õszén, az akkori magyar válogatott bemutató lövészetév-
el megnyílt az ország legkorszerûbb lõtere, amihez egy kis klubház is tartozott.
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Angyal József, Gyuricza László, MHSz Vp-megyei parancsnoka, Szajkó István,

Szakó Dezsõ, Fekete Károly, Somogyi István, Havay Sándor, Kertész Károly,

felszolgáló a Nike étterembõl, Bazsó Miklós (rendészet)



Megalakult koronglövõszakosztályunk, mint a Fûzfõi Atlétikai Klub egyik
tagja.

A mûködési feltételeket a Nitrokémia biztosította (lõtér, energia, korong,
fegyverek, személyzet), és korábbi nevén „SZ” Üzem lõszerrel biztosította, és a
Ballisztika üzemeltette. A fegyvereket a Ballisztikai Állomáson kellett tárolni. Egy
kollégámmal 125 cm3-es Csepel motorkerékpárral 8-10 db fegyvert vittünk ki a
lõtérre, majd edzés után vissza a Ballisztikára. Elsõ korongvetõgépeink francia
gyártmányú Laporte gépek voltak, még kézzel kellett a kidobott korong után fel-
húzni, és a korongot a kidobó lapátra tenni. Komoly fizikai munka volt, két
embernek mindig a gépházban kellett tartózkodnia, felhúzni, és koronggal ellát-
ni a gépeket. Késõbb Rossini gyártmányú gépek kerültek a gépházba, amelyekkel
a fizikai munkát már ki lehetett váltani, sûritett levegõ húzta fel a gépeket, a
tárakba annyi korongot lehetett betenni, hogy akár egy napig sem kellett a
gépházba lemenni. Az újabb beruházás révén kerültek finn gyártmányú Nasta
gépek hozzánk, ezek már számitógép vezérlésüek voltak, be kellet a gépeket
korongokkal tárazni, és attól kezdve mindent az automatika csinált. Néhány szó
a fegyverekrõl. Senki ne gondoljon testreszabott Beretta, vagy Perazzi fegyverek-
re, 6 db, a kereskedelemben kapható cseh sörétes fegyverrel kezdtünk. Talán még
néhányan emlékeznek ezekre a fegyverekre, amit rendkívül nehéz volt összerekni,
sok kezdõ lövõ ujja bánta ezeket a próbálkozásokat. Késõbb szintén a kereskedel-
mi forgalomban kapható FN Browning kommersz fegyverek kerültek a klubhoz,
hol volt még akkor a lövõ testalkatához szabott fegyver?

Szakosztályunk elnökéül Fekete Károlyt, a vadászlõszer üzem akkori vezetõ-
jét választottuk.    

„Korongozni” elõször  természetesen vadászok jelentkeztek, Ballangó János,
Frõhlich János, Tóth István, Vajda György, Vass István, de a közeli települések
iskoláit felkeresve jöttek a fiatalok is. A Nitrokémia által felkért Füzesséry
György, és Dr. Szilágyi Virgil edzõkkel a rendszeres munka el is kezdõdött.

Füzesséry György mint korábbi katonatiszt, igen fegyelmezett, pontos, szigo-
rú ember volt. Ha délután három órára jelölte ki az edzés idejét, és valamivel
korábban érkezett, megállt a lõtér bekötõútjának elején, és pontosan három
órakor gördült be a lõtér kapuján. Az edzések fizikai bemelegítéssel kezdõdtek,
ami azt jelentette, hogy a lõtér baloldalától látható, a 72. sz. út túloldalán lévõ
hegyre kellet fel, és visszafutni, csalni nem lehetett, mert Gyuri bácsi – mint
vadászember is – távcsõvel ellenõrzött bennünket. Utólag visszagondolva, vala-
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hogyan mi is másképpen viszonyultunk az ilyen jellegû edzésekhez, eszünkbe
nem jutott csalni! Olyannyira, hogy a lõtér parkolójában lábtenisz pályát festet-
tünk fel, és igen komoly lábtenisz csatákat vívtunk a rotték között.

Füzesséry György edzõnk egy alkalommal azt mondta Tóth Pista bácsinak,
aki már akkor elérte a 60 évet, „Pista, Téged csak azért engedlek lõni, lássák a
többiek, hogy nem szabad csinálni”.

A kiváló szakmai munka, és a fiatalok lelkesedése hamarosan meghozta
gyümölcsét, jöttek a jó eredmények. 1970-ben Vajda György versenyzõnk,
már egyforma eredménnyel harcolt a Magyar Bajnoki címért Molnár Sándor
többszörös bajnok fõvárosi versenyzõvel. 1973-ban a Torinóban rendezett
Európa Bajnokságon, a Gruber, Kiss, Putz összeállítású magyar csapat – mind-
hárman klubunk versenyzõi – bronzérmet szerzett, Putz István egyéniben IV.
helyet szerzett. A II. Világháború után ez volt a magyar koronglövõ válogatott
elsõ sikere világversenyen!
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Európa bajnokság, Torinó, csapat III., 1973.

Füzesséry György, Gruber György, Putz István, Kiss József

Vajda György



Itt térek vissza ismét a fegyverekhez, ezek kommersz, átlag fegyverek voltak,
és Putz ezzel lõtt 150/144 találatot. Kommersz átlag fegyver, és a ma oly
divatos mindenféle segédeszköz, pl. különbözõ színû szemüvegek, oldal szem-
ellenzõ, és még a lövészmellények sem voltak olyan kifinomultak mint ma, és
ezek nélkül is lehetett ilyen kiváló eredményt elérni! Sõt, már olyat is hallot-
tam, ja könnyû volt 36 g söréttöltettel ilyen jól lõni! Csak annyit teszek hozzá,
hogy Putz Európa Bajnokságon 24 g söréttöltettel is tudott 125/123-as ered-
ményt elérni. Mai szemmel szinte elképzelhetetlen! Ezek a jó eredmények
felrázták a budapesti álló vizet is, és ott is elkezdõdött a fiatalokkal való
foglalkozás, és egy egészséges versenyszellem alakult ki, ami a késõbbiekben
nemzetközi eredményekben is kamatozott. Ez annál is figyelemreméltóbb,
mert a két világháború között a magyar koronglövõk vezették a világ élvona-
lát, a II. Világháborút követõen minden sport az úgynevezett „bázisvállalatok-
ra” épült, azon cégeknél, ahol ezt jól tudták alkalmazni, kiváló sportélet alakult
ki. A koronglövészet a Nitrokémiánál talált ilyen bázisvállalatra, és ez adott új
lendületet a sportág fejlõdésének. Némi kitérõt engedjenek meg, most néhány
mondat erejéig szeretnék emlékezni az ún. „bázisvállalatra”. Balatonfûzfõn ez
a „bázisvállalat” a Nitrokémia volt, és hogy a mindenkori vállalatvezetés a sport
szakembereivel együtt mit tett, arra néhány példa. A Fûzfõi Atlétikai Klub
szakosztályai jelentõs eredményekkel büszkélkedhettek.

Koronglövészet: Gruber György, Putz István, Gerebics Roland olimpiai
résztvevõk voltak 

Vitorlások: I. osztály, Holényi Imre részt vett a római olimpián
Atlétika: Kucsera Mária gerelyhajitó, részt vett a müncheni olimpián
Tenisz: országos I. osztály
Futball: a csapat az NBI/B-ben játszott
Kosár: kézilabda, az NB/II-ben játszott

A bázisvállalat támogatása, az egyes szakosztályok edzõi kiváló munkát
végeztek, vonzották a fiatalokat, rengetegen sportoltak rendszeresen a külön-
bözõ szakosztályokban.

Abban az idõben még nem annak a klubnak voltak jó sportolói, akik jó
pénzért meg tudták venni az élsportolókat. Fûzfõn a Nitrokémia által biztosí-
tott lehetõségeket a szakemberek jól használták ki, a helybeli, és környékbeli
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fiatalok rengetegen jártak edzeni, versenyezni. Valamennyien vagy tanulók,
vagy dolgozók, délután, és hétvégeken, szabadidejükben edzettek, versenyez-
tek, abszolút amatõrök voltak.

A Koronglõtér megnyitása után a környékbeli iskolákat felkeresve 40-50
fiatal jelentkezett, ma sajnos 2-3 érdeklõdõ van.

Mint minden, ez is már a múlté!
1976-ban Gruber György klubunk versenyzõje részt vehetett a montreali

olimpián. Sajnos edzõje, Füzesséry György nem utazhatott ki.
Klubunk versenyzõi közül még Putz István vett részt az olimpiai játékokon,

1980-ban Moszkvában, majd 1992-ben Barcelonában. 
Egyik délutáni edzésünkön Fekete Károly, és jómagam a lövõk mögött egy

padról néztük a fiatalok lövészetét, mögöttünk néhány idõsebb vadászlövõ állt.
Egyikük állandóan kommentálta a fiatalok lövészetét, fölé lõttél, alá lõttél,
mögé lõttél fiam, és így tovább. Egy idõ után Fekete Károly hátranézett, és így
szólt: „Mondd kérlek, te minden egyes sörétszemet látsz, vagy csak a zömét?”
Több kommentár nem volt. 

Füzesséry György, nekünk csak Gyuri bácsi, mint volt katonatiszt, és
koronglövõ igen fegyelmezett, rendszeretõ, és célratörõ ember volt, és ezt a
lövõktõl is megkövetelte. Mindenkit meg tudott tanítani lõni, és hogy ki mire
vitte, az már a lövõtöl függött! Emlékszem, beállított egy balra repülõ koron-
got, és mondta: „Fiam, most lõdd a korong elejét, majd most a korong hátul-
ját”, és csodák csodája, meg tudtuk lõni hol a korong elejét, hol a hátulját!

Természetesen õ is ember volt, tréfálkozni is tudott, versenyek elõtt minden
alkalommal összehívta a lövõket, elmagyarázta mit kell tenni, majd sokszor így
fejezte be: „Gyerekek, minden korongot le kell lõni!” Megértettük!

Abban az idõben még 36 gramm söréttöltetû löszerrel 200 korongra
versenyeztünk. A mai fiataloknak talán el sem képzelhetõ, hogyan utaztunk
versenyre Budapestre, vagy bárhová, hol volt akkor még autó? Fûzfõgyár-
teleprõl autóbusszal, fegyverekkel, 1000 db faládába csomagolt, kb. 45-50 kg
súlyú löszerrel Balatonfûzfõ vasutállomás, vonat, felpakolás, Budapest Déli
pályaudvar villamos, autóbusz átszállásokkal Margitsziget, majd verseny után
ennyi cuccal a Citadella, ahol egy sportszállóban aludtunk. Ennyi herce-hurca
után még lõni is tudtunk!

1979-ben Payer Ildikó versenyzõnk a VB-n egyéni V. helyet ért el.
Sikereinkre az MHSZ Lövész Osztálya is felfigyelt, és már 1971-ben találtak
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egy olyan jogszabályt, miszerint lövészetet csak olyan klub végezhet, amelynek
bázisa valamilyen fegyveres testület, BM, HM, vagy MHSZ. Megkerestek,
bennünket, és a tárgyalásokon Gyuricza László, és Szajkó István képviselte
klubunkat. Hosszas tárgyalások után kiemelt „A” kategóriás klubként  az
MHSZ tagjai lettünk, nevünk ettõl kezdve MHSZ NIKE-FAK Lövész Klubra
változott, és klubunk vezetõje Szajkó István lett.

Klubunk szempontjából ez a társulás elõnyösnek volt mondható, az MHSZ
anyagilag is támogatott bennünket, és nem utolsósorban kaptunk Barkas
mikrobuszt! Megoldódott, és egyszerûbbé vált a versenyekre való utazás.

Mai szemmel persze csak fanyalgunk a Barkas hallatán, de abban az idõben
nem volt más. Tárgyilagosan meg kell azonban mondanom, hogy bejártuk Euró-
pát, az olaszországi Montecatinitõl kezdve Németországban, az Északi tengeri
kikötõig, Kielig, igaz, hogy lassú volt, de soha nem hagyott cserben bennünket!

A budapesti versenyeken a szállásunk is megoldódott, az MHSZ-nek Alagon
volt egy bázisa, ahol olcsón – 30 Ft/éj – meg tudtunk aludni. Nem volt luxus,
volt ágy, és zuhanyozási lehetõség, nekünk ennyi elég volt. Egy alkalommal a
szombati budapesti verseny után Alagon a versenyzõknek a versenyek alatti
étkezésérõl beszéltem, nem lehet verseny elõtt tele enni magunkat, mert részünk-
re a legfontosabb, a reflex lassul, és így tovább. Másnap reggel úton a Margit-
szigetre egy újpesti önkiszolgáló étteremben reggeliztünk. Mit látok, Horváth
Gyuri junior versenyzõnk töltött káposztát, és somlói galuskát rendelt! Gyuri
rám néz, és így szólt: „Tudom Dénes bácsi, de nagyon szeretem, és éhes vagyok.”

Késõbb Gyuri a moszkvai Világbajnokságon egyéni VI. helyezést ért el.
Eredményeink, és lehetõségeink következtében külföldre is eljutottunk, elsõ-
sorban a szomszédos országokba, Pozsonyba, Brnoba, az akkori Csehszlová-
kiába, és Ausztriába Hirtenberg, Tattendorf, és Haringsee lõtereire.

Jó kapcsolatok alakultak ki közöttünk, rendszeresen, és kölcsönösen részt
vettünk egymás versenyein. Egy alkalommal az ausztriai Hirtenbergben
versenyeztünk, és meghallván a magyar beszédet, egy idõsebb bácsi odajött
hozzánk, és bemutatkozott, mint késõbb kiderült, Gróf Szapáry László – ké-
sõbb nekünk csak Laci bácsi – volt, Putz éppen lõni készült jól állt a
versenyen, az utolsó sorozatben hibátlan sorozatot kellett lõnie.
Természetesen izgult, Laci bácsi biztatta, bátorította, és Putz hibátlanul lõtt.
Nagyon kedves, segítõkész ember volt, sokszor segített a sok cuccal, lõszerrel,
fegyverekkel a lõtérrõl a szállodába, és visszaszállítani bennünket. Egy alka-
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lommal valaki megkérdezte: „Laci bácsi, hogy lehet ezt megtanulni? A válasz:
Fiam, mire ellõsz két sarokházat, már kezded sejteni.” Mellesleg hétszeres
osztrák bajnok, a hirtenbergi lõtéren a márványtáblán szerepel a neve. A
Grand Prix Brno Európa egyik legrangosabb nemzetközi versenye volt,
szivesen jártunk oda. Egy alkalomal, már Barkassal mentünk, vacilláltunk
merre is menjünk, Szajkó István megszólalt „Erre még nem jártunk, de jófele
megyünk”. Odataláltunk. Egyik versenyen Gruber Gyuri oldalbíró volt, és az
egyik versenyzõnek törött korong jött ki. Gyuri szólt nekem, gyere Dénes
segíts megmondani, hogy új korong. Nem segítek, szóltam tömören! Utána
Kecskés Laci azt mondta, Dénes Te egy béketûrõ ember vagy, de ilyen dühös-
nek még nem láttalak. Hogyne lennék dühös, amikor már vagy tizedszer
járunk itt, és nem tud két szót megtanulni. Ez a két szó „novy holub” – új
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korong, de ha két szó sok, elég, ha azt mondja, „novy”, azt is megértik.
Gondold el Laci, így vagyunk Németországban is, mindíg nekem kell hideg
tejet kérni neki, mert képtelen tíz év alatt megtanulni, „kaltes Milch, bitte”.
Válogatott versenyzõink révén EB, és VB versenyeken is részt vettünk, és itt
ismét bõvíteni tudtuk nemzetközi kapcsolatainkat. Így kerültünk nagyon jó
baráti, és sportkapcsolatba az SC Dynamo Berlin csapatával, amely klubban
az akkori NDK élsportolói voltak „összegyûjtve”. Rendszeresen találkoztunk,
õk gyakran nálunk edzõtáboroztak nagyobb versenyek elõtt, rendszeresen itt
volt Jörg Damme – VB, és EB bajnok, világcsúcstartó, valamint a moszkvai
olimpia III. helyezettje – lövõ is.

1969-ben rendeztük az elsõ NIKE-KUPA nemzetközi versenyünket – amely-
et a Nitrokémia írt ki, és biztosította a szép, és jellegzetes kupákat –, amelyre
szívesen jöttek jónevû, nemzetközileg is elismert versenyzõk, Ioan Dumitres-
cu, a római olimpia gyõztese, és a cseh „koronglövõkirály” Bednarik is. Azon
a bizonyos NIKE-KUPA versenyen, 1971-ben, a gyõztes Dumitrescu valaho-
gyan bezárta autójába  a kocsikulcsot. Már-már úgy nézett ki, hogy a kocsizár
károsítása nélkül nem lehet a kocsikulcshoz hozzájutni. Végül az összes lövõ
ötlete, és segítsége megoldotta a problémát, kinyitották a kocsiajtót. 
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A NIKE KUPA díjait iparmûvész tervezte, és az akkori rendeletek alapján
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csak bizonyos számú iparmûvészeti terméket lehetett elõállítani, és miután ez
lejárt, új kupákat kellett terveztetnünk.

A népek keveredése jut ezekrõl a versenyekrõl eszembe. Volt olyan
versenyünk, ahol a következõképpen alakult a résztvevõ országok versenyzõi-
nek névsora: Csehszlovákia – Tóth, Máriássy, Kovács

Ausztria – Brynda, Wessely, Novakovic
Jugoszlávia – Kalmár, Lakatos, Molnár
Magyarország – Fröhlich, Gruber, Putz.

Errõl jut eszembe, tudja-e valaki, hogy hívják a Török Lövész Szövetség
elnökét? Ne találgassanak, nem Kapd Le Hammar, hanem Boronkay Zoltán!
Isztambulban az EB-n találkoztunk, nagyon kedves, barátságos volt velünk.
Ilyen kicsi a világ!

Ekkor még 200 korongra rendeztük a NIKE-KUPA-t, a csúcsot 1975-ben
Ullrich Stephen NDK-s versenyzõ tartja, 197 találattal. 

A legemlékezetesebb NIKE-KUPA 1981-ben volt, Bodó Zoltán már 195
találattal befejezte a versenyt, míg Putz István, aki utána következett, ha hibát-
lanul lõ, 196 találattal megnyeri a versenyt. A verseny utolsó lövését Putz az 5.
sz. lõálláson adta le, egy lapos egyenes korongot kapott, és elhibázta!

A versenyszabályok szerint egyenlõ találat esetén, egy újabb 25 korongos
sorozattal kell a helyezéseket eldönteni. Így is történt, de Bodó, és Putz nem
tudtak hibázni, három sorozatot lõttek hibátlanul, és miután aznap ez már a
175-ik korongjuk volt, a szervezõk úgy döntöttek, két elsõ helyet adnak ki,
nem terheljük tovább e két lövõt. Gondoljunk bele 275 kidobott korongból
270 találat, megérdemelték a két elsõ helyet.

Idõközben bõvült lõterünk, felépítettünk egy olimpia SKEET pályát is, ahol
szintén elkezdõdött a munka. Be kell azonban vallanom, valahogy nem tudott
igazán népszerûvé válni, annak ellenére, hogy a magyar válogatott, különösen
a hölgyek a világ élvonalába tartoztak.

1977-1978-ban a lõszergyárban komoly fejlesztések történtek, majd a rend-
szerváltás utáni privatizációs folyamatban az olasz Fiocchi cég  felerészben az
üzem tulajdonosa lett. A cég neve is Nike-Fiocchi Sportlõszergyártó Kft-re
változott. További fejlesztési munkák kezdõdtek, modern gépsorok álltak
munkába, javult a minõség, és tetemesen megugrott a termelés. Volt olyan év,
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hogy 55 millió db sörétestöltényt gyártott az üzem.
1975 Bécs, EB junior versenyszámban Könyv Károly ( Fûzfõ ) egyéni III.

míg a Könyv, Putz (Fûzfõ), Bodó (Bpest) csapat II. helyezést ért el. Majd
1977-ben az Angliában rendezett EB-n, a Tóth János (Fûzfõ), Bodó, Lud-
mann (Budapest) összeállítású magyar csapat aranyérmes lett. 

1979-ben edzõnk, Füzesséry György meghalt, az edzéseket, és az egész
versenyszervezést ideiglenesen Székely Dénes vette át. Ez az ideiglenes állapot
17 évig tartott. A klubban végzett munkám mellett, a Magyar Sportlövõk
Szövetsége megbízott a koronglövõ válogatottal való foglalkozással is. Mun-
kám, feladataim nõttek, de szívesen végeztem ezt a munkát, ez egészen 2001-
ig tartott, amikor a Kairóban rendezett Világ Bajnokságon Gerebics Roland
egyéni második helyezést ért el. A sok szép sporteredmény mellett természete-
sen apró kellemes történetek is bõven voltak, ezekrõl a késõbbiekben írok. Sok
világversenyen a nemzetközi zsûribe is beválasztottak, ami természetesen
újabb feladatot jelentett, de mint már korábban is említettem, ezeket a felada-
tokat is nagyon szivesen végeztem, arról nem is beszélve, hogy én ezt mindig
úgy éreztem, hogy mindenhol, mindenbõl lehet valamit tanulni, amit késõbb
az ember a saját munkájában is hasznosíthat. Az akkori NDK-ban, Suhl-ban
rendezték az Európa Bajnokságot, ez volt akkor Európa legkorszerûbb lõtere,
hiszen mindnyájan tudjuk, hogy az NDK mindig igen nagy figyelmet szentelt,
és áldozott a sportnak, ami az eredményekben is meglátszott. Nos, mint
zsüritagot reggel 7 órára kivittek bennünket a lõtérre, hogy átvegyük a pályát,
azaz, a sazabályoknak megfelelõen állították-e be a gépeket. Természetesen
minden rendben volt, elõször a világon láttuk, hogy az oldalszögek beál-
lításához a gépháztetõre egy nagy szögmérõt helyeztek el, amivel lehetett
ellenõrizni az oldalszögeket. Mondom Alan Price Jones angol zsûritagnak:
„Alan, én idejárok már húsz éve, ezek az emberek értik a dolgukat, még soha
nem volt semmi probléma a gépek beállításával.” Alan válasza: „Denis, én is
tudom, de egy hibát kell találni, mert különben kiderítik, hogy nem kellünk.”
Nos, ehhez azt kell megjegyeznem, hogy a nemzetközi zsûri tagjainak, akik
nem valamelyik nemzeti csapattal érkeztek, hanem úgymond csak zsûritagok
voltak, utazását, szállását, étkezését, minden költségét a nemzetközi szövetség
fizette, fizeti. Utólag belegondolva, mi, tulajdonképpen spóroltunk a
nemzetközi szövetségnek, mert mi a nemzeti csapattal voltunk, egyébként is
egésznap a lõtéren tartózkodtunk, ebbe belefért a zsûritagság is. Mint említet-

22



tem korábban, klubunk megalakulása felrázta a budapesti állóvizet, ott is
elkezdtek fiatalokkal foglalkozni, jöttek is az eredmények. Ez idõtõl kezdve a
magyar válogatott fele – fele arányban fûzfõi, és budapesti lövõkbõl állt.
Egymás versenytársai voltunk, de világversenyeken egymásért tudtunk küzde-
ni, igazán jó, testvéri hangulat volt közöttünk. Többek között e nagyon jó
versenyzõi kapcsolatoknak, és a rengeteg – mint utólag kiderült jó szakmai
munkának – is köszönhetõek ezek a kiváló eredmények. 

1989-ben az olaszországi Montecatiniban rendezték a VB-t, ahol a Bodó,
Gombos, Putz összeállítású magyar csapat az olaszok mögött a második helyen
végzett. 1991-ben szintén Olaszországban, Bolognaban rendezett EB-n Putz
István a férfi egyéni versenyben a II. helyet, míg a Bodó, Gombos Putz
összeállítású magyar csapat is a II. helyen végzett. Putz egyéni ezüstérme külö-
nös körülmények között született.

A versenyszabályok szerint a versenyzõk minden sorozat megkezdése elõtt
un. bemelegítõ lövést adhatnak le, korong nélkül, csak a levegõbe lõnek kettõt.
Az utolsó sorozatban Putz az elsõ lõálláson állt, a bíró intésére leadott két
bemelegítõ lövést, a lövés hangjára természetesen kirepült a korong, de Putz
nem a korongra, hanem a levegõbe lõtt. A kettes lõálláson álló versenyzõ is így
tett, és a bíró mindkettejüknek hibát ítélt. Természetesen tiltakoztunk, szalad-
tunk a bíróhoz, aki hajthatatlan volt, azt mondta, ez az új szabály! Ez rendben
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van, csak ezt elfelejtették közölni a versenyzõkkel, és a csapatvezetõkkel!
Azonnal óvást nyújtottunk be a zsûrihez – ami természetesen súlyos összegekbe
kerül – hosszas tárgyalások után elfogadták óvásunkat, és a verseny végén Putz
meglõhette azt a bizonyos korongot. Eltalálta, és így 25/24 utolsó sorozati
eredménnyel került a döntõbe. Az óvási díjat természetesen visszakaptuk.

A magyar válogatott tagjaiként eljutottunk Ausztráliába is. Hosszú, több
mint 24 órás repülõút után érkeztünk meg Perth-be. Mit lehet ilyen hosszú
repülõút alatt csinálni, ülni, aludni, inni. Perth-ben egyetlen kellemetlenségünk
volt, a rengeteg légy! Ezek nem a nálunk megszokott nagyságú, hanem egé-
szen apró legyek voltak. Mindenkin, mindig legalább 20 légy volt, hátul, elõl,
orron, fülön, szájon, egyszóval mindenütt, és rendkívül szemtelenek voltak.
Állandóan hessegetni kellett õket.

Ennek ellenére a lányok nagyon jól szerepeltek, Vasvári Erzsi egyéniben, míg
a nõi csapat (Vasvári, Göbölös, Igaly) is bronzérmet szerzett.

Hazafelé a repölõgépen ugyanaz a személyzet volt, mint akikkel kiérkeztünk,
meglátva bennünket széles mosollyal így szóltak: „Hi, here is the hungarian
shooting, and drinking team.” – magyarul, „Sziasztok, itt a magyar lövõ, és ivó
csapat.” Megemlítettük a hölgyek kiváló eredményeit, erre a gratuláció mellé
már hozták is az italt.

Egy másik alkalommal Moszkvába utaztunk a Világbajnokságra, én elõzõ
éjjel érkeztem haza Ausztriából, reggel indulás Ferihegyre. Abban az idõben
még kétféle útlevél, keleti, és nyugati volt, amit nem tarthattunk magunknál, a
Nitrokémia Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán tároltak. Természetesn Feri-
hegyen derült ki, hogy nálam éppen a nyugati volt. A csapatot elláttam a
szükséges okmányokkal, megbeszéltük, találkozunk Moszkvában. Telefon
haza, nagyon rendesek voltak, mert gépkocsival utánam hozták a megfelelõ
útlevelet. Odamentem a jegykezelõ pulthoz, kérdezvén hogyan juthatnék leg-
gyorsabban Moszkvába. A hölgy mondta, üljek le szemben a Presszóba, és int,
ha van valami lehetõség. Nem sokkal késõbb intett, és közölte, fél óra múlva
indul egy Aeroflot gép Moszkvába, de csak elsõ osztályú hely van. Mennyibe
kerül? Ötszáz forint, rendben, és felültem a gépre. Csak a különbség érzékel-
tetésére mondom, mert megeszem én mûanyag edénybõl is a felszolgált ételt,
de az I. osztályon porcelán tányérok, és ezüst evõeszközök voltak. Hosszú az
út, kértem egy fél vodkát. Jól esett, kb. 10 perc múlva kértem még egy vodkát.
Mikor a harmadikat kértem, a kisasszony letett az asztalomra egy egész üveg
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vodkát, igyál b…meg, azt hiszem ezt gondolta. Nem fog õ itt 10 percenként
egy fél vodkával szaladgálni.

Tallinba utaztunk az Európabajnokságra. Leningrád elõtt leszálláskor a
fõpilóta szokás szerint üdvözölte az utasokat, bemondta milyen az idõ, majd
így szólt: „Komarov fõpilóta megkísérli a leszállást”. A kísérlet sikerült! 

Ekkor jött a rendszerváltás, egy ideig a Mentor Kft. üzemeltette a Lõteret.
Megszûnt az MHSZ, a lõtér tulajdonosa a Nitrokémia Zrt. évi 1,5 millió Ft
éves bérleti díjat kér a klubtól, és még a közüzemi díjakat is fizetnünk kell.
Nevünk is megváltozott, Balatonfûzfõi Lövész Egylet néven új klubot hoztunk
létre, elnökünknek Szabó Pétert, a NIKE-FIOCCHI igazgatóját választottuk.
Egyedüli támogatónk a NIKE-FIOCCHI maradt, a kezdõ, valamint váloga-
tott kerettagok részére ingyen biztosítja a lõszert, a többi klubtagunknak min-
denért fizetni kell. Önállóvá kellett válnunk, Putz István, és Szabó László
rengeteg munkával, és hozzáértéssel üzemelteti a lõteret. A Nitrokémia Zrt.
részérõl minden támogatás megszûnt, a NIKE-KUPA nemzetközi versenyün-
ket is Grand Prix Balatonfûzfõ néven folytatjuk, annál is inkább, mert
Balatonfûzfõ Város Önkormányzata, és a Balatonfûzfõért Alapítvány támo-
gatásban részesíti klubunkat. Idõközben egy új versenyszám, a Dupla-Trap
került fel az olimpiai versenyszámok közé. Azonnal elkezdtük a munkát, és egy
igen tehetséges fiatal lövõ – Gerebics Roland – révén hamarosan a világ élvon-
alába kerültünk. Roland számos junior, és felnõtt VB – EB ezüst, és bronzérem
után, a 2000- ben Sydney-ben rendezett olimpián egyéni V. helyezést ért el. 

Lehetõség nyílt a vadászoknak is versenyeken részt venni, részükre speciális
vadász versenyeket rendezünk, ahol kihelyezett gépekbõl oldalról, szembõl, a
lövõk feje fölül repül a korong, sõt un. nyúl korongot is tudunk dobni, ami azt
jelenti, hogy a földön élével gurul a korong. A vadászok nagyon élvezik ezeket
a versenyeket, egyik legfõbb bevételi forrásunkat jelenti. Új igények jelent-
keztek, és ezeknek mi igyekszünk megfelelni. A vendéget ki kell szolgálni, és
olyan szolgáltatást nyújtani, hogy még sokszor keressék fel lõterünket.
Tudomásul kellett venni, hogy csak így tudunk mûködni! Tóth Zoltán, Szollár
András, és Kecskés László klubtagjaink vetették fel az ötletet, hogy egy
második olimpiai trap lõteret kellene építeni, annak érdekében, hogy több
vendéget tudjunk fogadni. Az ötletet tett követte, Csuha Pál koronglövõ bará-
tunk tervei, és az épitkezés gyakorlati kivitelezésében nyujtott segítsége mellett
minden klubtagunk – ki pénzzel, ki anyaggal, ki fizikai munkával – járult hozzá
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az új lõtér építéséhez. Elkészült a lõtér, és jöttek a vendégek. Egyik versenyün-
kön Csuha Pali jön ki a klubházból, és egy csapat megkéri fényképezze le õket.
Pali meg sem áll, csak azt mondja „fényképezni csak a nõk, meg a japánok
szoktak”, és szó nélkül otthagyta õket.

Nyugdíjba vonulásomat követõen 1997-tõl Putz István vette át az edzõi
feladatokat. A rengeteg, és szakmailag eredményes munka meg is hozta gyümöl-
csét nagyon jól szerepeltünk nemcsak  hazai, hanem  világversenyeken is. 2004-
ben Putz István megszerezte élete második EB egyéni ezüstérmét, ugyanakkor
ifj. Szollár András a juniorok között bronzérmes lett. 2007-ben, ifj. Szollár
András az EB- n egyéni második helyezést ért el. Korábbi Skeet lövõ klubtagunk
Somogyi Árpád, aki munkája miatt sok évig nem tudott közöttünk lenni, vissza-
tért, és 2007-ben az EB-n  azonos eredménnyel egy dán lövõvel, csak gyengébb
utolsó sorozata miatt nem tudott olimpiai részvételi jogot szerezni.

Klubtagjaink évente megrendezik a Húsvét Kupa versenyt, minden klubta-
gunk hoz valami díjat, elsõsorban sonkát, amit verseny után szétosztanak
egymás között.

Mi a jövõ? Klubunk szeretné folytatni e 40 éves eredményes munkát, de a
rendszerváltás óta a lõtér tulajdonosa, a Nitrokémia ZRT el kívánja adni a
lõteret, mert egy lõtér üzemeltetése nem tartozik tevékenységi körébe.
Helyzetünk bizonytalan, nem merünk beruházni, fejleszteni, mert esetlegesen
egy új tulajdonos nem lõteret kíván üzemeltetni a területen. 

Mindenesetre még élünk, dolgozunk, Putz István, és Szabó László rengeteg,
odaadó munkájának köszönhetõen a lõtér némi nyereséggel üzemel, szeretet-
tel várjuk vendégeinket, és foglalkozunk a fiatalokkal.

Tiszta szívbõl remélem, még további 40 évig dolgozhatunk, nevelhetjük a
fiatalokat, és további hazai, és nemzetközi sikereinkrõl számolhatunk majd be.

Végül, de nem utolsósorban ezuton is szeretnék köszönetet mondani min-
dazoknak, akik bármilyen módon segítették, segítik klubunk munkáját.

Három klubtagunk harcolta ki, és vett részt Olimpián, Gruber György, Putz
István, és Gerebics Roland. Elsõ Országos Bajnoki címünket Kiss József
szerezte 1976-ban. Mai napig összesen 85 Országos Bajnoki címet, és 22
érmet szereztünk világversenyeken.

Természetesen minden jelentõsebb eredményrõl itt nem szólhattam, de a
következõ táblázatokban ezek az eredmények részletesen megtalálhatók.
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Országos bajnokaink – Dupla trap férfi
1994 Varga Zsolt 150/120/165

1996 Gerebics Roland 150/125/165

1997 Gerebics Roland 150/126/171

1999 Gerebics Roland 150/139/183

2000 Gerebics Roland 150/138/185

Országos bajnokaink – Dupla trap nõi
1992 Szakály Márta 150/120/165

1993 Szakály Márta 150/125/165

1996 Szakály Márta 150/126/171

2000 Szemerey Zsuzsanna 150/139/183

2003 Szakály Márta 150/138/185

Országos bajnokaink – Férfi trap
1976 Kiss József 200/187

1985 Putz István 200/195

1990 Putz István 200/194/217

1991 Putz István 200/192/217

1992 Putz István 200/188/213

1994 Putz István 125/118/142

1997 Putz István 125/116/140

1998 Tóth Zoltán 125/113/136

1999 Putz István 125/113/136

2000 Putz István 125/116/139

2001 Putz István 125/108/130

2002 Putz István 125/119/142

2003 Szollár András 125/116/140

2005 Putz István 125/115/138

2006 Putz István 125/108/127

2007 Putz István 125/109/132
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Országos bajnokaink – Nõi trap
1974 Pajer Ildikó 150/107

1975 Pajer Ildikó 200/179

1976 Szakmári Imréné 200/181

1977 Szakály Márta 100/71

1979 Szakály Márta 150/134

1980 Pajer Ildikó 150/128

1981 Pajer Ildikó 150/140

1982 Pajer Ildikó 150/128

1983 Szakály Márta 150/124

1984 Szakály Márta 125/100

1999 Szakály Márta 75/53

Országos bajnokaink – Vadász skeet
2007 Somogyi Árpád 100/95

Országos bajnokaink – Dupla trap junior

1993 Varga Zsolt 150/111

1994 Gerebics Roland 150/128

1995 Gerebics Roland 150/110

1999 Putz Ákos 150/114/151

2000 Putz Ákos 150/124/161

2001 Herczeg Balázs 150/115/157

2002 Ifj. Szollár András 150/115

2003 Ifj. Szollár András 150/114

2004 Ifj. Szollár András 150/121

2006 Ifj. Szollár András 150/100

2007 Ifj. Szollár András 150/112
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Országos bajnokaink – Skeet férfi
1989 Gosztola Tibor 200/197/222

1991 Bori Gábor 200/188/211

1993 Somogyi Árpád 125/115/135

2006 Somogyi Árpád 125/119/144

2007 Somogyi Árpád 125/114/139

Országos bajnokaink – Trap junior
1971 Putz István 100/91

1972 Holecz Károly 150/141

1974 Gruber György 150/139

1979 Tóth János 150/137

1980 Tóth János 150/133

1981 Lenner Sándor 150/145

1982 Lenner Sándor 150/134

1983 Lenner Sándor 150/144

1984 Szabó Tamás 150/135

1985 Szabó Tamás 200/189

1986 Csiszár Csaba 200/185

1987 Bogdán Zsolt 200/175

1992 Varga Zsolt 200/168

1993 Varga Zsolt 125/106

1994 Varga Zsolt 125/107

1999 Putz Ákos 125/105/128

2000 Putz Ákos 125/111/131

2001 Putz Ákos 125/110/131

2002 Ifj. Szollár András 125/105

2003 Ifj. Szollár András 125/104

2006 Ifj. Szollár András 125/104

2007 Ifj. Szollár András 125/107
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Országos bajnokaink – Dupla trap ifjúsági
1997 Putz Ákos 120/78

1998 Vallai Ferenc 120/80

2005 Ifj. Szollár András 120/84

Olimpikonjaink
1976 Montreál Gruber György

1980 Moszkva Putz István

1998 Barcelona Putz István

2005 Sydney Gerebics Roland

Magyar koronglövõk eredményei – Olimpiai játékok
1924 Paris Aranyérem Dr. Gy. Halasy 100/98

2000 Sydney Bronzérem Igaly Diana skeet 75/71+22

2000 Sydney 5. hely Gerebics Roland d-trap 150/140+40

2004 Athen Aranyérem Igaly Diana skeet 75/72+25
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EB – VB – EK – VK – érmeseink

1973 Junior EB bronz–Torino Gruber György, Kiss József,

1975 Junior EB ezüst–Haringsee Putz István, Könyv Károly

1975 Junior EB bronz–Haringsee Könyv Károly

1976 Junior EB Könyv Károly

1977 Junior EB Tóth János

1980 EK arany–Hirtenberg Putz István

1988 VK arany/csapat–Eszék Putz István

1989 VK bronz–Tallin Demcsák Géza, Putz István

1989 VB ezüst–Montecatini Putz István

1991 EB ezüst/csapat–Bologna Putz István

1993 EB bronz/csapat–Brnó Putz István

1997 Junior EB bronz–Tampere Gerebics Roland

1998 Junior EB ezüst–Nicosia Gerebics Roland

1998 VK ezüst– Lonato Gerebics Roland

1998 Junior VB ezüst–Barcelona Gerebics Roland

1999 VK ezüst–Nicosia Gerebics Roland

1999 Junior VB ezüst–Tampere Gerebics Roland

1999 Junior EB ezüst–Poussan Gerebics Roland

2004 Junior EB bronz–Ciprus Ifj. Szollár András

2004 EB ezüst–Ciprus Putz István

2007 EB ezüst–Granada Ifj. Szollár András



32

Világbajnokságok – Egyéni aranyérem

1929 Stockholm Férfi trap 300 Dr. S. Lumniczer 287

1933 Wien Férfi trap 300 Dr. S. Lumniczer 298

1934 Budapest Férfi trap 300 Dr. A. Montagh 284

Élõgalamb K. Papp 26/26

1938 Czech. Férfi trap 200 I. Strassburger 190

1939 Berlin Férfi trap 300 Dr. S. Lumniczer 288

1998 Barcelona Nõi skeet 75 D. Igaly 72+24

2002 Lahti Nõi skeet 75 D. Igaly 73+25

Világbajnokságok – Egyéni ezüstérem

1931 Poland Férfi trap 300 Dr. S. Lumniczer 279

1933 Wien Férfi trap 300 P. Dóra 295

S. Dóra 295

1934 Budapest Élõgalamb S. Dóra 26/25

1935 Bruxelles Férfi trap 300 Dr. S. Lumniczer 281

1936 Berlin Férfi trap 300 Dr. Gy. Halasy 272

1940 San Remo Élõgalamb Dr. S. Lumniczer 29/27

1990 Moscow Nõi skeet 200 E. Vasvári 193

1994 Fagnano Nõi skeet 150 D. Igaly 113

1998 Barcelona Junior double trap 150 R. Gerebics 141

1999 Tampere Junior double trap 150 R. Gerebics 138

2001 Cairo Double trap 150 R. Gerebics 143
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Világbajnokságok – Egyéni bronzérem
1930 Rome Férfi trap 100 Dr. S. Lumniczer 90

1932 Paris Élõgalamb S. Dóra 20/19

Dr. Gy. Halasy 20/19

1933 San Sebastian Élõgalamb Dr. S. Lumniczer 20/19

1934 Budapest Élõgalamb Dr. E. Gáspárdy 25/24

Dr. S. Lumniczer 25/24

Dr. A. Montagh 25/24

1937 Helsinki Férfi trap 300 Dr. S. Lumniczer 292

1991 Perth Nõi skeet 200 E. Vasvári 187

1995 Nicosia Nõi skeet 125 D. Igaly 117

2003 Nicosia Nõi skeet 75 D. Igaly 74+20

2006 Zágráb Double trap 150 R. Gerebics 150/142+45

Világbajnokságok – Csapat aranyérem

1929 Stockholm Férfi trap 200
Hungary 754
Dr. Lumniczer S., Dóra P.,
Dóra S., Strassburger I.

1932 Paris Élõgalamb
Hungary 60/53
Dóra S., Dr. Halasy Gy.,
Dr. Lumniczer S.

1933 Wien Férfi trap 300
Hungary 1178
Dóra P., Dóra S., Dr.
Lumniczer S., Dr. Montagh

1934 Budapest Férfi trap 300
Hungary 1085
Dóra P., Dr. Lumniczer S.,
Dr. Montagh A., Strassburger

1935 Bruxelles Férfi trap 300
Hungary 1103
Dóra P., Dóra S.,
Dr. Lumniczer, Strassburger

1936 Berlin Férfi trap 200
Hungary 1062
Dóra S., Dr. Halasy Gy.,
Dr. Lumniczer, Strassburger

1990 Moscow Nõi skeet 150
Hungary 429
Vasvári E., Göblyös I.,
Igaly D.

1994 Fagnano Nõi skeet 150
Hungary 323
Igaly D., Göblyös I., 
Vasvári E.
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Világbajnokságok – Csapat ezüstérem

1931 Poland Férfi trap 200
Hungary 692
Dóra P., Dr. Lumniczer,
Dóra S., Dr. Montagh

1934 Budapest Élõgalamb
Hungary 75/63
Dóra S., Dr. Lumniczer S.,
Papp K.

1989 Montecatini Férfi trap 150
Hungary 422
Putz I., Gombos K.,
Bodó Z.

1995 Nicosia Nõi skeet 125
Hungary 333
Igaly D., Göblyös I.,
Vasvári E.

Világbajnokságok – Csapat bronzérem

1938 Czech Férfi trap 200
Hungary 695
Dóra S., Dr. Lumniczer S., 
Strassburger I., Szapáry L.

1939 Berlin Férfi trap 300
Hungary 809
Dóra S., Dr. Lumniczer S.,
Strassburger I.

1989 Montecatini Nõi skeet 150
Hungary 403
Igaly D., Igaly Józsefné,
Vasvári E.

1991 Perth Nõi skeet 150
Hungary 414
Igaly D., Göblyös I., 
Vasvári E.

1993 Barcelona Férfi double trap 150
Hungary 411
Gombos K., Bodó Z.,
Kronome J.

2002 Lahti Nõi skeet 3x75
Hungary 198
Igaly D., Göblyös I.,
Vasvári E.

Európabajnokságok – Egyéni aranyérem
1933 Wien Férfi trap 200 Dr. S. Lumniczer 200
1936 Berlin Férfi trap 200 Dr. Gy. Halasy 187
1937 Helsinki Férfi trap 200 Dr. S. Lumniczer 198
1983 Bucharest Nõi skeet 150 D. Igaly 139
1991 Bologna Nõi skeet 200 D. Igaly 191
1994 Lisboa Férfi double trap 150 K. Gombos 136
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Európabajnokságok – Egyéni bronzérem
1929 Stockholm Férfi trap 200 Dr. S. Lumniczer 191

1930 Rome Élõgalamb 72 Dr. A. Montagh 71

1931 Poland Férfi trap 200 Dr. A. Montagh 181

1933 Wien Férfi trap 200 S. Dóra 197

1975 Wien Junior trap 150 K. Könyv 135

1977 Dorset Junior trap 150 Z. Bodó 141

1978 Suhl Nõi skeet 150 I. Göbölös 136

1990 Uddevalla Nõi skeet 200 D. Igaly 185

1992 Istambul Férfi double trap 150 Z. Bodó 126

Junior double trap 150 J. Kronome 118

1994 Lisboa Nõi skeet D. Igaly 109

1997 Finland Junior double trap 150 R. Gerebics 132+37

2004 Ciprus Junior trap 125 Ifj. Szollár A. 119+19

Európabajnokságok – Egyéni ezüstérem
1931 Poland Férfi trap 200 Dr. S. Lumniczer 183

1933 Wien Férfi trap 200 P. Dóra 197

1934 Budapest Férfi trap 200 Dr. S. Lumniczer 186

1935 Bruxelles Férfi trap 200 Dr. S. Lumniczer 188

1938 Czech Férfi trap 200 Dr. S. Lumniczer 183

1978 Suhl Férfi skeet 200 I. Talabos 196

1991 Bologna Férfi trap 200 I. Putz 189

1995 Lahti Nõi skeet 150 E. Vasvári 117

1998 Ciprus Junior double trap R. Gerebics 137+48

1999 Montpellier Junior double trap R. Gerebics 131+44

2000 Montecatini Nõi skeet 75 D. Igaly

2004 Ciprus Férfi trap I. Putz 123+24

2007 Granada Junior trap Ifj. Szollár A. 117+20
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Európabajnokságok – Csapat aranyérem

1929 Stockholm Férfi trap 100
Hungary 383
Dóra P., Dr. Lumniczer S.,
Dóra S., Strassburger I.

1931 Poland Férfi trap 100
Hungary 353
Dóra P., Dr. Lumniczer S.,
Dóra S., Dr. Montagh A.

1933 Wien Férfi trap 200
Hungary 789
Dóra P., Dr. Lumniczer S.,
Dóra S., Dr. Montagh A.

1934 Budapest Férfi trap 200
Hungary 733
Dóra P., Dr. Lumniczer,
Dr. Montagh A., Strassburger

1935 Bruxelles Férfi trap 200
Hungary 741
Dóra P., Dr. Lumniczer S.,
Dóra S., Strassburger I.

1936 Berlin Férfi trap 200
Hungary 715
Dóra S., Dr. Halasy Gy.,
Dr. Lumniczer S.

1977 Dorset Junior trap 100
Hungary 274
Bodó Zoltán, Ludmann L.,
Tóth J.

1991 Bologna Nõi skeet 150
Hungary 417
Igaly D., Göblyös I.,
Vasvári E.

1993 Brno Nõi skeet 150
Hungary 336
Igaly D., Göblyös I.,
Vasvári E.

1994 Lisboa Nõi skeet 150
Hungary 319
Igaly D., Göblyös I.,
Vasvári E.

1995 Lahti Nõi skeet 150
Hungary 334
Igaly D., Göblyös I.,
Vasvári E.
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Európabajnokságok – Csapat bronzérem

1947 San Remo Élõgalamb
Hungary 48/37
Dóra S., Hardy-Dreher B.,
Dr. Lumniczer

1973 Torino Junior trap 100
Hungary 271
Putz I., Kiss J., 
Grúber Gy.

1975 Bécs Junior trap 100
Könyv K., 253
Putz I.,
Bodó Z.

1993 Brno Férfi trap 150 
Hungary 353
Bodó Z., Gombos K.,
Putz I.

1994 Lisboa Férfi double trap 150
Hungary 383
Bodó Z., Demcsák G.,
Gombos K.

Európabajnokságok – Csapat ezüstérem

1955 Bucharest Férfi trap 200
Hungary 751
Kulin-Nagy K., Szomjas E.,
Dr. Lumniczer S., Váry J.

1975 Bécs Junior csapat 100
Hungary 253
Könyv K., Putz I., 
Bodó Z.

1990 Svédország Nõi skeet 150
Hungary 407
Igaly D., Göblyös I., 
Vasvári E.

1991 Bologna Férfi trap 150
Hungary 422
Bodó Z., Putz I.,
Gombos K.

1992 Istambul Nõi skeet 150
Hungary 417
Igaly D., Göblyös I., 
Vasvári E.



Gyuricza László:

Vitorlázóból vadász

„Szeretném elõre jelezni, hogy valóban a vitorlázás volt a kedvenc sport-
ágam, s utána kezdtem érdeklõdni a vadászat iránt, de sohasem voltam „vad-
ölõ”, hanem csak természetkedvelõ, az állatvilágot csodálattal szemlélõ, a pus-
kát a vállán viselõ ember – mondta Gyuricza László, aki a hatvanas évek köze-
pén mûszaki igazgató helyettesként dolgozott a Nitrokémiánál, s nyugodtan
leírható, hogy a sportlövészet meghonosítása az õ kiemelkedõ érdeme. –
Persze a dolgok összefüggenek egymással – folytatta az emlékezést – s külön
története van annak is, hogy miként valósítottuk meg a koronglövészetet
Balatonfûzfõn.

Tudomásomra jutott, hogy Székesfehérváron lõszergyártó gépeket akarnak
kidobni, ezért szakembereket küldtem tanulmányozásra, s a végén Papp István
igazgató azt mondta, hogy „vigyétek az egészet”. Mi meg boldogan vittük.
Méghozzá azért, mert voltaképpen mi hadiipari gyár voltunk, kihasználatlan
kapacitással, s ez abszolút beleillet a koncepcióba. Ezért az úgynevezett „hideg-
tartalékot” is mozgósítani tudtuk. Hiszen szakemberekkel és a hozzátartozó
tudással rendelkeztünk, s most már az eszközpark is rendelkezésre állt. A leállí-
tott hadiipari beruházásba tudtuk beilleszteni a lõszergyártást és egyesíteni a
pirotechnikai gyártással. A minisztériumi engedélyek beszerzése után 1967-
ben megkezdõdött a gyártás. S ahhoz, hogy képviselni is tudjam a termékeket,
a puska használatával is meg kellett ismerkednem. Így lettem tehát vitorlázóból
vadász. Hiszen legyünk õszinték, a lõszerfejlesztéshez lövöldözni is kell.

Ezzel a lendülettel tovább egy évvel késõbb, 1968. december 3-án átadtuk a
ma is használt lõterünket, amelyet a kiváló szakember gárda kutatott fel
Czimmer Lajos fõhadkonstruktõr vezetésével. Elsõ rendû szempont a gyár
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közelsége és az elszeparáltság volt. Litér, Királyszentistván és Balatonfûzfõ
közigazgatási határán épült meg a versenypálya, amely akkor nem okozott
gondot. Bár volt aki ellenezte a hetvenkettes út menti területet, ennek ellenére
Fekete Károly szakosztályvezetõ irányításával megkezdõdött a koronglövõ
sportág meghonosítása, amely azóta is Fûzfõ egyik nevezetessége.

Azt szokták mondani, hogy valaminek akkor van vége, ha elkezdik össze-
foglalni a történetét. Nos, én nagyon bízom abban, hogy ez az összegzés nem
a fûzfõi koronlövészet végét jelenti.”
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A lõtér megnyitója, 1968. október 3.

Angyal József, Gyuricza László, MHSz Vp-megyei parancsnoka, Szajkó István,

Szakó Dezsõ, Fekete Károly, Somogyi István, Havay Sándor, Kertész Károly,

felszolgáló a Nike étterembõl, Bazsó Miklós (rendészet)



Szajkó István:

Az emberi tényezõk a fontosak

„Igen, én valóban elleneztem a kezdeteknél, hogy itt legyen a létesítmény
– ismerte el Szajkó István a ballisztikai állomás akkori vezetõje, aki hosszú
évtizedekig volt a lövészegylet elnöke. – Elsõsorban az infrastruktura hiánya
miatt berzenkedtem, de a gyárteleptõl való távolság sem volt közömbös
szempont. Ráadásul mi robbantottuk ki a földet az építkezéskor, ami nagyon
sok pénzt elvitt. Aztán folyamatosan változott a véleményem. Elfogadtam,
hogy a lövészet zajhatással is jár, ami zavarhatja az emberek nyugalmát, így
elálltam attól az elképzeléstõl, hogy a mostani uszoda környékén épüljön
meg a lõtér.

Érdekesen alakult a mi szakmai sorsunk. Az évek alatt mindig volt elégséges
mennyiségû lõszerünk, fegyverparkunk is változott, de a körülmények nagyon
szegényesek voltak. Elég ha csak annyit mondok, hogy öt ország, száz verseny-
zõjére egy mellékhelység volt a nemzetközi versenyen, s fedett pihenõnk sem
volt. Hiába mondta mindenki, milyen csodálatos a környezet, ha nem tudtunk
megfelelõ vendéglátást biztosítani a koronglövõknek.

Két dolgot tartottam mindig nagyon fontosnak, amit megtaníttattak velem.
A kocsi soha nem elõzheti meg a lovat. Vagyis: az emberi tényezõk a leg-
fontosabbak a sportban is. A másik: ha nincs NB I-es edzõd, hosszú távon nem
lehet elsõosztályú csapatod. Ennek szellemében mindig a legjobbakkal
igyekeztem dolgozni.

A kezdetekben Szilágyi Virgil fõvárosi fõtisztviselõ hetente kétszer jött hoz-
zánk beindítani a szakmai munkát. Ellenszolgáltatás nélkül, csak költség-
térítésért végezte a feladatát. Õt Füzesséry György követte. Egy hallatlan
fegyelmezett ember volt, aki Németországban végezte a páncélos tiszti iskolát.
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Folyamatosan fejlõdtünk, mert óriási bizonyítási vágy égett bennünk.
Kialakult egy olyan versenyzõi kör, amely páratlan volt a maga nemében.
Gruber György, aki a megalakulás után nyolc évvel 1976-ban már olimpiai
résztvevõ volt, akit négy évvel késõbb már Putz István követett a moszkvai
ötkarikás játékokon. Ebbe a csapatba tartozott még Kiss József, ifjabb Tóth
János, Könyv Károly és Palyer Ildikó is. Akiknek csodálatos eredményeitõl,
sikereitõl hangos volt Európa.

A nagy kérdés az volt, tudjuk-e folyamatosan szállítani ezeket az eredmé-
nyeket, s találunk-e utódokat a helyükre. Némi meglepetésre a sportolók
munkahelyén nem különösebben akceptálták a sikereket. Nem kaptak
különösebb könnyítést, ezért néhányukat magam mellé vettem, így igyekeztem
segíteni fejlõdésüket. Elsõsorban, hogy tudjanak edzésre járni. De Palyer Ildikó
például az 1979-ben szerzett világbajnoki ötödik helye után elment tõlünk,
mert két mûszakban dolgozott.

Aztán az élet arra is rákényszerített, hogy edzõi papírokat is szerezzek, mert
az a célom, hogy a legjobb szakvezetõket foglalkoztassuk nem sikerült. A tan-
ulásban nagyon sok segítséget kaptam dr. Gyõri Páltól, dr. Sipõcz Józseftõl,
Tungli Józseftõl, Németh Jánostól. Szerettem volna a trap mellett a skeet-
lövészetet is megszervezni a több lábon állás szempontjából, de ellenállásba
ütköztem, így ez elmaradt.

A fentebb említett kiválóságok pótlása azonban elakadt. Utánuk már nem
tudtunk felmutatni felnõtt, elsõosztályú sportlövõt. Pedig 1988-ban Eszéken a
Putz, Bodó, Gombos trió világkupát nyert megelõzve az orosz és amerikai
válogatottat. Méghozzá úgy, hogy pénzhiány miatt Brcsról utaztunk naponta
a szomszéd országba.

Külföldön mindig eredményesebben szerepeltünk, mert nagyobb volt a
motiváció. A sikerek után pedig még nagyobb az erkölcsi elismerés, mint
itthon.

Talán összegzésként érdemes kiemelni, hogy Putz István maradt az utolsó
mohikán a nagy csapatból, aki felismerte, hogy a lövészeten kívül fontos az
egyéni képzés, a fizikális felkészülés és az akarat fejlesztése is. Csak így lehet
hosszútávra tervezni itt is.

Putz Pista ma versenyzõ, edzõ és a szövetség elnökségi tagja, s õ igyekszik
szakmai vezetõként õrizni és megmenteni a tradíciókat. Ahogy az elején is
említettem: az emberi tényezõk a legfontosabbak.”
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Szabó Péter:

Változtatni kellett

„Bár a rendszerváltás óta elnöke vagyok a Balatonfûzfõi Lövész Egyletnek, a
több, mint másfél évtized alatt sohasem gondoltam, hogy beleszóljak a szak-
mai munkába, hiszen az nem az én területem – mondta Szabó Péter, aki a
Magyar Sportlövõ Szövetség alelnöke is, ráadásul a Magyar Technikai
Tömegsport Szervezetek Országos Szövetségének a vezetõje. – Sokkal inkább
feladatomnak érzem a sportág menedzserlését. Annál is inkább, mert nagyon
nehéz idõszakon vagyunk túl.

Arra gondolok, hogy az MHSZ megszûnésével változtatni kellett az alap-
koncepción, hiszen elzáródtak az addig nyitva álló csapok, s ez alapjaiban
rengette meg a sportágat. Nem csak a miénket, a többit is. Aki nem tudta elfo-
gadni, hogy önállósodni kell, az ma már nincs is közöttünk.

A mi klubunk egy nonprofit egyesület, amelynek nagyjából tíz millió forint
a bevétele, s hasonló nagyságrendû a kiadása is. A kihívást az jelentette elsõsor-
ban, hogy ezt a pénzt megszerezzük és a mûködést egyensúlyban tartsuk.

Olyan új területeket kellett találnunk, amely a bevételeinket gyarapítja. Ezek
közé tartozik a vadász és fegyverkezelõi vizsga, a cégek és gazdálkodó
szervezeteknek a verseny szervezés. Az egyebek mellett ezek szintén hozzátar-
toznak a forrásnövelõ akcióinkhoz.

És persze ott van a Nike-Fiocci lõszerüzem, amely alapjaiban meghatározza
a klubunk életét. Tagadhatatlan, hogy az egyesület remek reklámhordozó e
tekintetben, s ezt nekünk ki kell használnunk.

Nálunk nincsenek sportból, lövészetbõl élõ versenyzõk, akik pénzt kapnának
azért, mert trap-lövõk. A két edzõ Putz István és Szabó László részesül díjazás-
ban, de nem a sportbéli tevékenységükért, hanem a lõtér karbantartásáért.



Versenyzõink sem pénzért emelik vállukhoz a puskát. Azt akkor kapnak, ha
valamely világversenyen sikert szereznek Magyarországnak, s akkor a szövet-
ség, vagy a MOB díjazza õket.

Mi viszont mindent biztosítunk a nyugodt felkészüléshez. Utazást,
versenylehetõséget, lõszert. Aki ezen elvek alapján kormányozta egyesületét az
MHSZ megszûnése után, annak sikerült túlélni a krízist. A megyében tizenöt
lövész egylet tevékenykedik, ami azt jelenti, Ajkán, Zircen, Füreden,
Csetényben is a többi klubnál is megértették az új idõk szavát.

Abban hiszek, hogy újabb negyven év múlva még mindig lesz mirõl írni és
emlékezni a lövész egyletünkrõl, kiemelkedõ tudású versenyzõinkrõl, ered-
ményeikrõl.”
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A Balatonfûzfõi Lövész Egylet elnöksége 2008:

Kónya István, Putz István, Szabó Péter, Szajkó István, Németh Zsolt
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Székely Dénes:

Büszkék vagyunk legjobbjainkra

„Az Osztrák-Magyar Monarchia lõporgyára Mosonmagyaróváron volt, ahol
elsõsorban a hadsereg, de mellette a vadászok részére sörétes töltények
szerelésére is gyártottak lõport – emlékezett a kezdetekre Székely Dénes, aki a
jubileumi verseny idejében negyven éve áll a füzfõi koronglövészet szolgá-
latában, hiszen versenyzõként, aztán edzõként, szakosztályvezetõként segítette
az egylet munkáját. – Az I. Világháború végét követõen a megváltozott hatá-
rok miatt  az akkori kormány nem tartotta biztonságos helynek a mosonmag-
yaróvári lõporgyárat, ezért annak áttelepítését határozta el. A hely kivá-
lasztására egy bizottságot jelöltek ki, hogy találjon az ország belsejében egy
biztonságos helyet egy új lõporgyár felépítésére. A bizottság hosszas keresgélés
után Balatonfûzfõt jelölte meg az új lõporgyár helyszinéül. Nagyon jól válasz-
tottak, út, vasút közel volt, a gyártáshoz szükséges lágy víz bõségesen rendel-
kezésre állt a Balatonból, a terepviszonyok is kedvezõek voltak, dimbes-dom-
bos terep volt, ami biztosította az épületek megfelelõ rejtettségét.

A helyszín kijelölése után megkezdõdött az épitkezés, és 1927 decemberében
megindult a termelés. Az új lõporgyár is természetesen elsõsorban a hadsereg
részére, de mellette Diana, majd 1932-tõl „Selyem REX” néven sörétes sport,
és vadásztöltényekhez is készített lõport. A gyár akkori vezetése felismerte a
sport által kínálkozó jó reklámlehetõséget, és ideiglenes kézi dobógépekkel
mûködõ koronglõteret hozott létre, és az akkori kiváló magyar koronglövõk,
dr. Lumniczer Sándor vezetésével Balatonfûzfõn próbálták ki a REX lõporral
szerelt sörétes sportlõszereket, amit szintén, a még ma is meglévõ körasztalos
töltõgépen gyártottak az agyaggalamb lövõknek, és a helyi vadásztársaság
tagjainak. 



Az eredmény hamarosan jelentkezett is, mert 1933-ban Bécsben dr.
Lumniczer Sándor Világ, és Európa Bajnoki aranyérmet nyert Rex lõporral
szerelt sörétes töltényekkel. A magyar versenyzõk részérõl ez egy fantasztikus
viadal volt. Az Európa, és Világ Bajnokságot egy idõben rendezték, a
következõ módon: elsõ két nap 100-100 korongot lõttek a versenyzõk, és
ennek eredményei alapján hirdettek Európa Bajnoki címet, majd a harmadik
napon újabb 100 korong, ennek eredményét hozzáadták az elsõ két nap ered-
ményéhez, és így rangsorolták a Világ Bajnoki címért a versenyzõket.

Ugrorjunk most egy kicsit elõre az idõben. A legnagyobb vívmánya a füzfõi
koronlövészetnek azon kívül, hogy most ünnepli negyvendeik születésnapját,
hogy az itteni szakmai munkával, az eredményekkel sikerült felráznunk a ma-
gyar koronlövõ sportágat. Az itt nevelkedett fiatalok olyan sikereket értek el,
hogy az magával húzta a fõvárosi sportolókat is. Konkurenciát teremtettünk, s
ez nagy hatással volt a többi klubra is , fõleg a fõvárosiakra. Büszkék vagyunk
azokra a sportemberekre – Gruber György, Kiss József, Putz István, Gerebics
Roland, Payer Ildikó – akik nemzetközi eredményeikkel, olimpiai rész-
vételükkel megismertették Balatonfüzfõ nevét a világgal ebben a sportágban.”
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Vas István:

Kicsit késõn kezdtem

„Még ma is elõttem van a kép, amikor 1968 õszén elkezdték szervezni a lõ-
egyletet – tekintett vissza a múltba negyven esztendõt Vas István, aki gépész-
technikusként dolgozott a Nitrokémiánál. Jöjjön, aki akar és szeretne verse-
nyezni – mondták szinte naponta, s én úgy gondoltam, mi veszteni valóm
lehet. Próba-szerencse, gondoltam, s már ott is voltam a többiekkel a lõtéren.
Azonnal a kezembe adtak egy puskát. Tízet lehetett lõni, amibõl hetet eltalál-
tam. Nos, így kezdõdött a sportkarrierem. Bár megjegyzem, akkor már
harminc éves voltam. Igaz, számos példa igazolja, hogy minél idõsebb,
tapasztaltabb egy versenyzõ, annál érettebben, pontosabban tud célozni. A
bökkenõ csupán ott volt, hogy kicsit késõn kezdtem az egészet. Nem fiatalon,
mint ahogy azt illik bármelyik sportágban.

Hogy milyenek voltak a feltételek? Mi azt hittük, hogy nagyon jók, de
amikor külföldön lõttünk, azért érezhetõ volt a különbség. De igazából ez nem
zavart, mert lõszer, puska volt, s a lõállásban nagyjából azonos körülmények
voltak. Mivel minõsített versenyzõk voltunk, a munkahelyünkrõl is gyakran
kikértek bennünket. Utazhattunk külföldre, világot láthattunk, ami abban az
idõben nagy dolognak számított, amiért egy kicsit irigyeltek is bennünket a
kollégák.

A legnagyobb bánatom az volt, amikor a monacói Európa bajnokságra nem
sikerült kijutnom elsõ osztályú válogatott kerettagként. Óriási volt a vetélkedõ.
Kétszázból százkilencvennégy korongot lelõttem, de ez is kevés volt az
üdvösséghez. Emlékezetes marad az a brnoi kirándulás is, amikor a döntõben
hármas szétlövés volt. A harmadik helyrõl azonban lecsúsztam az ötödikre.
Még ma is õrzöm azt a tizennyolc kilós kristályvázát, amit azért kaptam.
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Szerencsére nem a fegyverek valamelyike jutott nekem, mert azt úgyis azonnal
elvették volna a határon.

Õszintén mondom, hogy életem egyik legszebb szakasza volt az a tíz év, amit
ott töltöttem, amikor 1978-ban végleg letettem a sportfegyvert.”           
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Gruber György:

Elnyelte a Niagara a centimétert

,,A magyar traplövõk mindig ott voltak a nemzetközi élmezõny elsõ hat
helyezettje között. Én tizennyolc évesen, a felnõttkor küszöbén lettem arany-
jelvényes, A kategóriás sportoló. Ez akkor nagyon fontos volt, mert a szocialis-
ta országokból csak ennek a minõ-sítésnek a megszerzésével lehetett külföldi
versenyeken indulni. Torinóban, 1973-ban tagja voltam az Európa-bajnoksá-
gon harmadik helyet szerzett ifjúsági válogatott csapatnak. Egy évvel késõbb
pedig az NDK-beli Shul-ban rendezett Eb-n egyéniben a hatodik helyen
végeztem, s ezzel pontszerzõ lettem.

Az olimpia évében versenyrõl versenyre javult a formám. Elõször egy hazai,
nemzetközi viadalon 195 koronggal beállítottam a hazai csúcsot, néhány hét-
tel késõbb ezt egy találattal megemeltem, s végül az elutazás elõtt 198 korong-
gal újabb, új országos csúcsot lõttem. Titokban reménykedtem, hogy ezzel
elértem a kiküldetési szintet. Senki sem lelkendezett különösebben az ered-
ményeim láttán. Aztán egyszer csak jelentkezett az edzõm, Füzesséry György,
s közölte, hogy ebben a szakágban én képviselhetem hazánkat Montreálban.
Ha jól tudom, az újkori olimpiák történetében a megyében én lehettem az elsõ
traplövõ, aki az ötkarikás játékokra utazhatott. Leírhatatlan volt a boldogsá-
gom. A litéri, falusi gyerek a tengerentúlra utazhat.

Végigpörgött bennem, hogy milyen körülmények között jutottam el idáig.
Ötven fiatal és ötven felnõtt sportolóra jutott három darab csehszlovák gyárt-
mányú puska, ami semmire sem volt jó. Feketefüstös, papírhüvelyes tölténnyel
,,vadásztuk” a korongokat a fûzfõi lõtéren, amelynek építésében én is részt vet-
tem. S most együtt utazhatok a legjobb magyar sportolókkal Montreálba. A
repülõtéren Papp Laci ment elõttem a gépre szállásnál. Valami fehér lógott a
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cipõjén, amitõl szerettem volna megszabadítani. Méghozzá úgy, hogy ráléptem.
Abban a pillanatban  majdnem orra esett, mert a befáslizott lábáról kandikált ki
egy darab kötés. Laci bácsi visszafordult, azonnal felvette az ökölvívó állást,
kacsintott egyet, s onnantól kezdve nagyon sokat beszélgettünk. Egyébként is
rengeteg barátot szereztem. Gedó Gyuri, Verrasztó Zoli, Hegedûs Csaba nevét
említeném. A gépen például mellettem ült a súlyemelõ-legenda Földi Imre.

Montreálba érve szó szerint a nagyvilágba, egy kis Amerikába léphettem be.
Elõtte is sok helyen jártam, hiszen versenyeztem Olaszországban, Spanyol-
országban, Franciaországban, az akkori NSZK-ban és Jugoszláviában, de
abban a huszonhat napban egy kicsit átértékeltem magamban az életemet.
Olyan élményekkel gazdagodtam, amire még álmomban sem gondolhattam,
hiszen nem is hallhattam róla. Amikor nálunk a Szokol rádió volt a divat, ott
már hordozható sztereó készülékeken hallgatták a zenét. Akkor láttam elõször
kvarc-órát. De a legnagyobb szenzációt a küldöttség tagjaiból a videómagnó
váltotta ki. A szerkezet, amely filmeket, zenés klipeket is lejátszik. S akkor néz-
zük, ismételjük, amikor akarjuk. Az valami csoda volt. De nagyot néztem
akkor is, amikor a kanadaiak nem készpénzzel, hanem valami kártyával fizettek
a pénztáraknál. Csak lestem, hogy mit csinálnak itt ezek.

Sok idõ nem volt a csodálkozásra, mert az olimpiai megnyitó máris a verse-
nyekre hangolt. A müncheni merénylet miatt elképesztõ biztonsági intéz-
kedéseket vezettek be. Közölték, hogy semmit sem lehet bevinni a stadionba.
Otthonról vittem a Zenit fényképezõgépemet, húsz tekercs színes filmmel,
amit a Nitrokémia igazgatójától, Gyuricza Lászlótól kaptam. A gépet
darabokra szedve végül becsempésztem az ünnepségre. S majd kiesett a kezem-
bõl, amikor Erzsébet angol királynõ tõlem öt lépésre kezet fogott valamelyik
nemzet sportolójával. Csináltattam is gyorsan egy fotót, így egy képen vagyok
látható vele. Persze naivan azt hittem, hogy csak nálam van gép. A megnyitó
pillanatában azonban annyi vaku villant, mint égen a csillag. Egyébként a
biztonsági szolgálatot is alaposan próbára tették. Az egyik nap az újságok cím-
lapján volt, hogy egy zsurnaliszta álbombát csempészett az olimpiai faluba, azt
bizonyítván, hogy mégsem olyan tökéletes a rendszer.

Tanultunk egy kis demokráciát is. Egyszer a fuvarozók szakszervezete há-
romszáz teherautóval, leragasztott dudákkal sztrájkolt a jobb munkakörülmé-
nyekért, a magasabb bérekért. Mindezt a közelünkben tették. Magyarországon
ki mert volna ilyenre gondolni abban az idõben?
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A verseny óriási meglepetésekkel ért véget. A házigazdák ugyanis az európai
pályákhoz képest alaposan átalakították, technikailag amerikanizálták a lõ-
teret, ami egyáltalán nem tetszett a kontinensünkrõl érkezõ sportolóknak.

Én sem tudtam utolérni magamat. Pedig a 198 korong remek ajánlólevélnek
számított. Már az edzéseken is éreztem, hogy valami nem stimmel. Sajnos,
igazam volt. Az elsõ két helyen természetesen amarikaiak végeztek. Én a tizen-
nyolcadik helyemet elfogadható teljesítménynek tartottam, mert semmilyen
segítségem nem volt. Az edzõm sem lehetett velem, aki az apróbb szakmai
hibákat korrigálhatta volna. Teljesen egyedül, magamra hagyva versenyeztem
egyedüli magyarként. Mögöttem Európa-klasszis traplövõk végeztek. A cím-
védõ világbajnok, a spanyol Valduvi a százhatvanöt induló közül valahol a
nyolcvanadik hely körül fejezte be a versenyt.   

Az olimpia idején sorkatona voltam, s óriási csábítás volt az ottani életfor-
ma. Hazamenni, ott maradni? Bár bennem igazán sohasem merült fel a kérdés,
de a játékok után volt olyan tíz napom, amely, míg élek, emlékezetes marad.
Az üzemi párttitkárom úgy idõzítette a rokonlátogatást, hogy engem láthasson
a versenyeken, de utána szerettei körében tölthesse az idejét. Szövetségi kapitá-
nyi engedéllyel elhagytam a falut. Montreáltól ötven kilométerre, egy farmra
költöztem ehhez a családhoz, ahol az ottani gazdálkodók mindennapjait élhet-
tem. Traktort vezettem, állatokkal foglalkoztam. Végül beülhettem egy óriás
Pontiacba, amivel a Niagara-vízeséshez autóztam, s ott dobtam be a katonai
centit, száz nappal a leszerelés elõtt. Vendéglátóim amire ránéztem, megvették
nekem. S közben duruzsoltak, hogy ne menjek haza. De én jönni akartam. S
jól döntöttem. Egy évvel késõbb apám egy gyári robbanás után meghalt. Ha
kint maradok, talán meg sem tudom, vissza meg nem jöhettem volna.

Hazaérkezésem után Litér hõse lettem. Élménybeszámolókra jártam. Egy
fillért sem kaptam, de nem is érdekelt. Papp Jánostól viszont személyesen
vehettem át a Veszprém Megye Érdemrend arany fokozatát. Nem ismertem õt,
nem tudtam, milyen a múltja. Akkor õ volt a megye elsõ embere. Én pedig
büszke voltam a kitüntetésre.’’
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Putz István:

Rossz volt a felkészülésem

,,Az 1991-es Európa-bajnokságon ,,lõtt” ezüstérmemmel szereztem jogot az
indulásra, így Moszkva után Barcelonában már másodszor  lehettem ott a nyári
olimpiai játé-kokon. A megnyitóünnepséget még itthonról néztem, mert csak
egy késõbbi géppel utaztunk Bodó Zoltán barátommal, akivel ketten indul-
tunk ebben a versenyszámban.

A felkészülésem nem sikerült jól, és ez nagyban rányomta a bélyegét a rossz
szereplésemre. Hiába tudja az ember fejben, hogy mit kell csinálni, ha abban a
pillanatban nem tud jól koncentrálni. Ennek az volt az oka, hogy a felkészítõ
edzõmmel szakmai nézetkülönbségeink akadtak, amely kihatott a versenyre is.
Az edzések elején huszonnégy-huszonöt korongot lõttem, ami a végén már
csak tizenkilenc-húszra sikeredett. A 80-85 méter helyett százra húzatta a
gépeket. A megszokottnál jóval gyorsabban jöttek a korongok. Röviden: más
szisztémában gondolkodott, mint én. Emiatt viszont a begyakorolt technikám
teljesen szétesett. Amit már Barcelonában sem tudtam korrigálni.

A koronglövészetben ugyanis nincs egy másodperc, azonnal lõni kell. A pá-
lya sem volt könnyû. Igaz, nem a tengerparton, hanem a hegyek között jelöl-
ték ki a helyszínt. Ebben a versenyben azonban számít, hogy mekkora a szél,
honnan süt a nap. Én a három alkalomból kettõnél elég rossz idõben kerültem
sorra, tehát még szerencsém sem volt.

A lõtér szinte mindig a legmesszebbre esik az olimpiai falutól, ez Barceloná-
ban is így volt. Reggeltõl estig kint voltunk a helyszínen, nem igazán volt lehe-
tõségünk másoknak szurkolni. Pedig szívesen elmentem volna megnézni a
kézilabdázókat, az úszókat vagy a vízilabdázókat. A szállásra és az ellátásra egy
szavunk sem lehetett, bár szerintem a küldöttség mindig jól választja ki az
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olimpiai falun belüli lakhelyet. Ez egyébként közvetlenül a tengerpart mellett
volt, évekkel késõbb jártam arrafelé, megnéztem, mi lett belõle.

A sportág érdekessége, hogy Sydneyben volt elõször a hölgyeknek külön
versenye, egészen addig a férfiak mezõnyében kellett indulniuk. Ha jól emlék-
szem, Barcelonában mindösszesen egy kanadai hölgy volt. Jó barátságban
vagyok Igaly Dianával, nagyon büszke vagyok rá, hogy ebben a komoly, nagy
felkészültséget és fantasztikus koncentrációt igénylõ sportágban remekelt, s a
dobogó tetejére állhatott Athénban.

Szerettem volna Sydneyben is ott lenni. Viszont a mai napig negatív élmé-
nyem, tüske bennem a 2000-es olimpia. Mondom mindezt annak ellenére,
hogy tanítványom, Gerebics Roland az ötödik helyet szerezte meg Ausztráliá-
ban. Egy jó darabig úgy volt, hogy szabad kártyával indulhatok, de végül az a
döntés született, hogy a világbajnoki hatodik helyem kevés az induláshoz.
Nagyobb erõszakossággal persze el lehetett volna érni, hogy én is mehessek, de
nem így alakult. De ez ne nekem okozzon lelkiismeret-furdalást. 

Pekingig még sok minden megtörténhet, bár már én sem leszek fiatalabb. De
az is igaz, hogy 2003-ban az Eb-n egy ezüstérmet lõttem. Abban inkább
reménykedem, hogy Gerebics Roland után még egy olimpikont kinevelhetek.
Méghozzá ifjabb Szollár Andrást, aki egyre szebb eredményekkel örvendeztet
meg bennünket. Folyamatos a fejlõdése, s ez hasonlóan jó érzéssel tölt el, mint
amikor Rolival értük el elsõ, hangos sikereit.”
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Gerebics Roland:

Az elsõ pontszerzõ voltam

,,Mikor a Cecil Parkban befejezõdött a dupla trap versenyszám fináléja, arra
gondoltam, hogy az eredményem lehetett volna jobb is, de merengésem csak
pár másodpercig tartott. Eszembe jutott ugyanis, hogy egy olyan ritka és rend-
kívüli eseményen végeztem pontszerzõ helyen, amirõl legek és felsõfokú jelzõk
nélkül képtelenség beszélni.

A lövészet elõtt fociztam, úsztam, kézilabdáztam és kerékpároztam, ám
egyiket sem ûztem túlzottan szak- és versenyszerûen. A biciklizés után kerül-
tem a balatonfûzfõi lõtérre, igaz, nem önszántamból, hanem orvosi kérésre.

A váltást õk javasolták a rendre kiújuló lábsérülésemre hivatkozva. Azt
mondták, hogy nyugisabb sportágat válasszak. Mivel a településünkön hagy-
ományai vannak a sportlövészetnek, gyermekkorom óta vonzódom a
fegyverekhez, s miután Balatonfûzfõn élek, nem volt meglepõ, hogy a lõtéren
ragadtam. Elõször 1993-ban vettem fegyvert a kezembe: elõbb trapban
versenyeztem, majd ´96-ban átnyergeltem a dupla trapra. Idõvel bebi-
zonyosodott: jól döntöttem. A sydneyi olimpia elõtt zsinórban háromszor lettem
felnõtt magyar bajnok, a junior világbajnokságokról és a junior Európa-bajnoksá-
gokról két-két ezüstérmem volt, de a ´98-as és a ´99-es Világ Kupán is csak
egyetlen ellenfél elõzött meg. Idehaza mindenkinél jobbnak számítottam, nem
volt olyan vetélytársam, aki még jobb teljesítményre inspirált. A ´98-as donatói
Világ Kupán szerzett 2. helyemmel kvalifikáltam magam az ötkarikás játékokra.

Az engem okítók szerint a 120 kilométeres sebességgel induló korongokat
nagy koncentrációval, hihetetlen ritmusérzékkel és bámulatos gyorsasággal
lehet lekapni a levegõben. Úgy érzem, ez a feladat jól ment nekem az olimpia
elõtt. A szakvezetés emiatt az elsõ hat közé várt Ausztráliában. Az ötödik
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kontinensen érdemes is volt pontosan céloznom, hiszen a fegyverszponzorom
az 1–6. helyig pénzjutalmat ajánlott fel. Ezt azért fontos megjegyeznem, mert
a megélhetésemet a Gerevich Alapítvány pályázat útján biztosította, a klubom-
tól nem kaptam fizetést.

Visszatérve Sydneyre. A szemet gyönyörködtetõ, magával ragadó megnyi-
tóünnepség különleges és felemelõ hangulata semmihez sem hasonlítható.

Ez még akkor is  igaz, ha a stadion elõtt három órát várakoztunk egyenruhá-
ban. Ott bent aztán már nem voltam bosszús, a 110 ezer nézõ befogadására
alkalmas létesítmény ugyanis zsúfolásig megtelt. A rendezõk nem takarékos-
kodtak a szereplõgárdával: ha kellett, kétezer fõs katonazenekar zengte a tûz-
szekereket, máskor 500 fiatal sztepptáncolt a lerakott bádoglapokon.

Nem vagyok ideges típus, s ezen tulajdonságomnak – hellyel-közzel – Sydney-
ben is érvényt tudtam szerezni. Ám a Cecil Parkban fantasztikus érzés kerített
hatalmába: egy olimpiai számban vetélkedtem. Ez annyira feldobott, hogy szinte
vissza kellett fognom magam. Nálunk a koncentráció, a higgadtság a leg-
fontosabb. Az olimpiai feszültség minden sportlövõ teljesítményén érzõdött.
Korábban ennyi ember elõtt még sosem lõttem. Ezzel együtt jó formában voltam,
az elsõ 50 korongból csak a kuvaitiak vb-bronzérmese, el-Dihani talált el nálam
többet, õ 48-cal, én pedig 47-tel nyitottam. A késõbbi fordulók után ötödikként,
140 koronggal kerültem a hatos fináléba, ahol a legfiatalabb voltam. Talán
szerezhettem volna egy érmet, ám az 5. lövés után – a lámpaláztól, a fáradtságtól
– elsötétült elõttem a világ, nem láttam valami jól. Elvileg semmi sem zavarhatott
volna, hiszen a puskagyártók mindenkinek milliméter pontosan készítik el a
szerkezetét. A rö-vidzárlat következtében két dupla korongot hibáztam el.

Meglepett, hogy milyen jól kezdtem a viadalt, aztán a hajrában gyermeteg
hibákat vétettem. Ám mivel elõzetesen döntõ közeli szereplést vártam magam-
tól, csak rövid ideig voltam bosszús. A sydneyi magyar csapat elsõ férfi pont-
szerzõje lettem. Sydney számos tekintetben kitörölhetetlen emlékként él ben-
nem, sok felemelõ pillanatban volt részem. Sajnos a záróünnepségre nem
tudtunk belógni a birkózó Bárdosival, ám a barátaimmal így is több jeles
eseményen jelen voltam. A nõi kézilabdázók például a mérkõzéseik elõtt
nekem adták a videókameráikat s a fényképezõgépeiket, volt úgy, hogy egy-
szerre 4-5 masinát állítottam felvételre, nem gyõztem figyelni rájuk.

Örülök, hogy részese lehettem egy rendkívüli, az egész világ figyelmét lekötõ
nemes eseménynek, amely vélhetõen minden sportoló álma.”
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Tóth Zoltán:

A munkát választottam

az élsport helyett

„A NIKE Kupa megrendezésére készült a klub, amikor megkerestek, hogy a
nyomdánk készítse el a rendezvény meghívóját – tekintett vissza a múltba Tóth
Zoltán, az egyesület egyik eredményes sportlövõje, aki késõbb vezetõségi
tagként is dolgozott. – Ellentételezésként egy kérésem volt, hogy szeretném
kipróbálni a lövészetet. Nem tagadom, vonzott a fegyver használata és persze
a kihívás, hogy képes vagyok-e egyáltalán eltalálni a repülõ korongot. Valahogy
így kezdõdött a találkozásom a sportággal.

Onnantól kezdve rendszeresen jártam az edzésekre, de a skeet-pályára, amit
nagyon hamar meguntam. Méghozzá azért, mert tõlem nem olyan messze
Putz István gyakorolt magányosan, s az volt az érzésem, hogy nekem inkább a
másik szakágnál lenne a helyem.

Vettem a bátorságot, s Moszkva és Barcelona olimpikonját megkértem,
foglalkozzon velem, ha arra érdemesnek talál. Ezért én sok mindent áldoztam.
Fegyvert, lõszert vásároltam, s a szabadidõm nagy részét is feláldoztam a nagy
célért, hogy címeres mezben is versenyezhessek.

Putz Pista nem ismert kegyelmet. A kezdeti sikertelenség miatt idõnként a
sírás kerülgetett, pedig már elmúltam harmincöt éves akkor. Hihetetlen
következetességgel, szigorral követelt a mesterem, aminek lassan kezdett
beérni a gyümölcse. A kezdést követõ harmadik évben, 1997-ben már váloga-
tott szintet lõttem. Egy évvel késõbb pedig a ciprusi Európa-bajnokságon már
tagja voltam a hatodik helyezett magyar csapatnak Putz és Bodó Zoli oldalán.
Százhuszonöt korongból száztizennyolcat eltaláltam. Ez volt életem legjobb
eredménye. Méghozzá úgy, hogy százból csak hármat hibáztam, de a folytatás-
ban az izgalom miatt négy hibát belõttem, s ezzel egy korong híjján lemarad-
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tam a nemzetközi minõsítésrõl. Remekül ment a versenyzés, hiszen 1998-ban
országos bajnok lettem. Aztán kezdett minden a viszályára fordulni. A Garda-
tó partján következett a világkupa, ahol pocsékul szerepeltem, a barcelonai
világbajnokságon viszont nekem ment a legjobban a célzás és lövés. Egy prob-
léma volt, hogy miután három hét múlva hazaértem, álltak a nyomdagépek,
mert elfogytak a munkák. Dönteni kellett. Élsport, vagy a megélhetést biz-
tosító munka? Utóbbit választottam. Persze, azért még el-eljártam néhány
versenyre. Az OB-n második voltam, Ausztriában megnyertem egy-egy
nemzetközi versenyt, de kezdtem kijönni a formából.

Közben elkezdtük építeni a második trap-pályát. Rekordidõ, másfél hónap
alatt elkészült. Magyarországon még nem volt ilyen. Nem bántam meg, hogy
öt-hat évet rászántam az élsportra. Sok barátra leltem, rengeteg pályát megis-
mertem, s megszerettem ezt a csodálatos sportot. S mint sokan másoknak, a
vadászat jelenti annak az ûrnek a betöltését, amelyet a sportlövészettel
elvesztettem.

A háttérbõl továbbra is segítem azt a klubot, amelytõl sok szépet és jót kap-
tam.”     
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Szakály Márta:

Beutaztam a világot a lövészettel

„Az MHSZ-ben kispuskáztam, ötven méterrõl fekvõ helyzetben kellett
eltalálni a célt, de amikor elõször megláttam a szálló korongot a NIKE Kupán,
azonnal tudtam, megéreztem, hogy váltanom kell – mondta a sokszoros, orszá-
gos magyar bajnok, Szakály Márta. – Ha ehhez még hozzá tesszük a gyönyörû,
erdõs, növényzettel kialakított pályát, még érthetõbbé válik a ragaszkodásom a
sportághoz. Nem tagadom, vonzott a fegyver használat. Hiába kézilabdáztam,
asztaliteniszeztem, a lövészet volt, ami igazán megmozgatta a fantáziámat.

Látta ezt elsõ mesterem, Füzesséry Gyuri bácsi is, aki az elsõ alkalommal ala-
posan megtréfált, ezért jó oldalba vágott a puska. Hiába a tizenkettes kaliber
nagyot taszít azon, aki nem figyel oda, ha fegyvert vesz a kezébe.

Szinte hihetetlen, de mégis igaz, hogy 1978-ban, huszonhat évesen jártam
elõször a fûzfõi lõtéren és októberben, két hónappal késõbb már tagja lehet-
tem az országos bajnoki címet nyert csapatnak Payer Ildikó és Szakmári Kati
oldalán. Boldog voltam még akkor is, ha tudtam, a hazai nõi mezõny nem
igazán erõs, de azért még is csak mi voltunk a legjobbak. Kicsit furcsa volt az
ötven korongos verseny után a „kétszázasban” részt venni, de sikerült.

Innentõl kezdve lépésrõl-lépésre haladtam elõre. Payer Ildikó visszavonulása után
megszakítás nélkül négy-öt alkalommal megnyertem a hazai bajnokságot és tagja
lettem a válogatottnak is. De igazi, nemzetközi világversenyen sohasem sikerült a
középmezõnynél feljebb lõnöm magam. Ami azonban mégis megmaradt az emlé-
keimben, az egyik ausztriai, Ladys Kupa 1991-ben, amelyen legyõztem az akkori
világbajnoki második helyezettet. Az ezredfordulón abbahagytam a versenyzést,
mert alaposan megváltoztak a körülmények. Mivel kevesebbet lõhettünk, elmarad-
tak az eredmények is. Ez elbátortalanított, s volt bennem némi keserûség is.
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De így visszagondolva a több, mint két évtizedre azt mondom, érdemes volt
végig csinálni, hiszen a lövészetnek köszönhetõen bejártam Európát. Szebbnél-
szebb tájakon járhattam, megismerhettem Ciprus, Portugália, Spanyolország,
Olaszország, Szovjetunió és a környezõ nemzetek életét, kultúráját. Sok, szép
élményt õrzök a lelkem mélyén. Ki tudja, talán egy emlékversenyen még kézbe
fogom egyszer a fegyvert.
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ifjabb Tóth János:

Ha nem nyerek semmit,

akkor is megérte

„Úszó voltam Horváth „Cera” bácsi csapatában, amikor az egyik edzõ-
táborozásunkon megjelent az öbölben a Gruber, Putz, Kiss lövész együttes,
hogy erõnléti edzéssel is készüljön a közelgõ feladatokra – tekintett vissza a
múltba ifjabb Tóth János. – Ott találkoztam elõször ezzel a sportággal, ponto-
sabban annak jeles képviselõivel. Valahogy kitünhettem a többiek közül, mert
Füzesséry Gyuri bácsi azonnal megkérdezte, hogy lenne-e kedvem kipróbálni
a lövészetet. Volt és 1973 õszén ott álltam a domboldalon harminc-negyven
gyerek között fegyverrel a kezemben a próbalövészeten.

Nem tagadom tetszett a dolog, s büszke voltam arra, hogy eltalálgattam a
repülõ korongokat, ami meghatározta a további sorsomat is. Bár még
párhuzamosan eljártam úszni is, de már lelkileg elsõsorban a koronlövészethez
kötõdtem.

Az igazi áttörést az jelentette, amikor 1976-ban a junior válogatott tagjaként
eljuthattam Bukarestbe Bodó Zoli és Ludmann Laci alkotta csapat harmadik
tagjaként. Ekkor még tapasztalatlan voltam, hiszen csak három éve
versenyeztem, de nagy élményt jelentett a külföldi szereplés. Egy évvel késõbb
viszont igazi siker részese lehettem az angliai junior Európa-bajnokságon,
hiszen csapatban aranyérmesek lettünk az elõbb már említett két társammal.
Ez a trió utána is jól szerepelt még egy-két évig.

Egyéniben a krakkói Ifjúsági Barátság Versenyen szétlövés után sikerült
legyõznöm szovjet ellenfelemet. Mindössze egy korongon múlott az
aranyérmem, de sikerült. Itthon kétszer megnyertem az országos bajnokságot,
aztán 1980-ban bevonultam katonának. A felnõtt mezõnybe való bekerüléskor
rádöbbentem, hogy vannak nálam sokkal tehetségesebb lövõk is, ezért a
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befektetett munka nincs arányban az elért eredményekkel. Ezért úgy döntöt-
tem, hogy abba hagyom ezt a sportágat. Döntésemen még az sem változtatott,
hogy negyedik tagként bekerültem a felnõtt válogatott keretbe.

Összegezve: remek élményt jelentett ebben a klubban versenyezni. Akkor is
megérte volna, ha soha semmit nem nyerek, mert fegyelemre, pontosságra,
precizitásra neveltek az edzõim, ami ráférne a mai fiatalokra is.

Abban az idõszakban még a szocialista országokba is nehéz volt eljutni, hát
még a nyugati államokba. A lövészetnek köszönhetõen ide is eljuthattam
néhányszor, amely egy olyan világlátás lehetõségét biztosította, amelybõl még
a mai napig is profitálhatok.”
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Egy junior Európa-bajnok – Tóth Jani,

és egy Világbajnoki 5. helyezett – Payer Ildi
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Szollár András:

Maradjon sokáig olimpiai mûhely

„A kilencvenes évek közepén, talán 1996-ban ismerkedtem meg a fûzfõi
lövész egylettel, amikor vadászkorong versenyre invitáltak – emlékezett vissza
Szollár András, aki akkor már aktív vadász volt. Ott kezdtünk el beszélgetni az
esetleges szorosabb együttmûködésrõl Székely Dénessel és Putz Istvánnal,
akinek eredményeit rendszeresen figyelemmel kísértem a médiumokban.
Bevallom, az õ sikerei is segítettek abban, hogy a vadászkorong lövészet mellett
a trapban is kipróbáljam magam. Így jutottunk el az ezredfordulóig, s onnantól
kezdve rendszeresen látogattam az edzéseket, s a klub versenyzõjévé váltam.

Kemény munka kezdõdött, amelynek két év múlva már igazi eredménye is
volt. Megnyertem 2002-ben a nemzetközi Balaton Bajnokságot. Egy évvel
késõbb, 2003-ban országos bajnok lettem és dupla tappban Putz Istvánnal és
fiával, Ákossal csapatbajnoki aranyat is nyertünk. Ez az év jelentette a csúcsot
ebben a kategóriában, hiszen innentõl kezdve nem sikerült újabb elsõ helyeket
„lõni”, de a dobogó alsóbb fokaira azért még néhányszor felállhattam.

Sõt, a nagy álmom is megvalósult. Cipruson tagja lehettem a magyar válogatot-
tnak Putz István és Gombos Károly oldalán, ahol az Európa-bajnokságon a 67.
helyen végeztem. Óriási élmény volt az országot képviselni ezen a rangos viadalon
Egyszeres válogatottként búcsúztam a címeres meztõl és a nemzetközi versenyek-
tõl. A kor elõrehaladtával az eredményesség is kopik, ezért gondoltam a jövõre is.
Sportlövõ edzõi diplomát szereztem a Testnevelési Egyetemen. Ha segíteni kell,
vagy helyettesíteni, szívesen jövõk át a Balaton másik oldaláról, Siófokról. Közben
örömmel látom, hogy fiam nagyon szépen fejlõdik, s remélem a felnõttek
mezõnyében sem torpan meg jövõre. Örülök, hogy annak idején így döntöttem,
s tagja lehetek ennek a remek közösségnek, amely kétségtelenül az olimpiai trap
egyik központi mûhelye az országban. Hiszem, hogy ez még sokáig így marad.”



Kecskés László:

Voltak nálam jobbak

„Ahogy szinte mindenki abban az idõben, én is az MHSZ kötelékében, a
Központi Lövész Klub színeiben versenyeztem – összegezte a 70-es évek elejé-
nek fontos sporttörténeti mozzanatát Kecskés László – Így voltak ezzel a
fûzfõiek is, ahová a Kossuth KFSE-tõl kerültem. Azóta is Balaton-parti
egyesületben vagyok igazolt versenyzõ. Túlzás nélkül állítom remek társaságra
leltem, igaz barátokra.

De ami a legfontosabb, hogy a fûzfõiek jóformán megmentették a sportágat
Magyarországon, hiszen sorra szûntek meg a klubok, de a legerõsebb bástya,
a NIKE Lövész Klub mindig talpon maradt. S remélem ez így lesz a következõ
negyven évben is. Köszönhetõen a lelkiismeretesen dolgozó vezetõknek, s a
NIKE-Fiocchi-nak, amely önzetlenül támogatja az egyesületet. Pedig adhatnák
másoknak is, hiszen nekik nem az az üzlet, ha a fiatalokat segítik, hanem ha
legjobb élversenyzõket „lõszerezik”. Mégis felelõsséget éreznek a legfiatalab-
bakkal szemben is.

Hogy milyen versenyzõ voltam? Fénykoromban is jónéhányan elõttem jár-
tak. S ez igaz akkor is, ha tagja lehettem a válogatottnak. Úgy fogalmaznék,
hogy az elit mezõny után következtem én. Ez mit jelent eredményességben?
Például az NDK-beli Shulban kétszázból 194 korongot eltaláltam, s ezzel meg-
nyertem a nemzetközi versenyt. Nincs EB-n, vagy VB-n elért kiugró teljesít-
ményem, talán a legjobb hatban azért ott voltam sokáig.

Most már persze nagypapa korban máshogy lõ az ember, hiszen romlik a
tempo, a reflex és a szemem is, de a korral viszont javul az erkölcs.

Úgy látom, most nõ fel egy új generáció, amelybõl jónéhány kimaradt az
elmúlt évtizedekben. Bízom abban, hogy Putz Pista és Gerebics Roland után
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Szollár Andrisék neve is sokáig cseng majd a nemzetközi lõtereken elért ered-
ményeik után.”
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Kecskés László, Nike-kupa 2006
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ifjabb Szollár András

Átmenteni a formát

„Már gyermekkorban eldõlt a sorsom, hiszen négy évesen már fegyver volt
a kezemben – mondta Szollár András, aki mostantól már a felnõttek
mezõnyében versenyez tovább, lehetõleg átmentve azt a formát, amellyel
korosztálya legjobbjai közé verekedte magát a húsz éves fiatalember. –
Kispuskával kezdtem Siófokon, majd a szomszédos Nagyberényben folytattam
a korongvadászatot, amely nem össze tévesztendõ a koronglövészettel.
Természetesen édesapám szerettette meg velem a sportágat, aki vadászott is a
sportoláson kívül.

Ezt követõen 2000-ben kerültem Balatonfûzfõre, ahol Putz István vette át a
képzésemet. Két évvel késõbb megszereztem elsõ, országos bajnoki címemet
trapban és dupla trapban is a juniorok mezõnyében. Ezek a sikerek sokat
lendítettek pályafutásomon, hiszen kézzel fogható eredmények jelezték, hogy
jó úton járunk, s érdemes még többet edzeni, dolgozni, s a nemzetközi poron-
don is bizonyítani.

Cipruson 2004-ben Európa-bajnoki bronzérmet, tavaly pedig ezüstöt „lõttem”.
Hogy miért választottam éppen ezt a sportágat? Többek között azért, mert

a korong a világ bármely pontján egyformán repül. A sorsunk a saját
kezünkben van, nem pontozó bírók döntik el, hogy ki a legjobb, hanem a pon-
tos célzás.

Igen, kicsit bánt, hogy ebbõl a sportágból nem lehet egzisztenciát teremteni.
Bár megjegyzem, hogy a világon csak nagyon kevesen vannak, akik megélnek
a sportlövészetbõl.

Nagy változás következik jövõre az életemben, hiszen kilépve a junior
korosztályból, mostantól a felnõtt mezõnyben kell majd helytállnom, ami



óriási kihívás, amit viszont szeretek, mert a tét mindig feldob. A mi
sportágunkban kevés a hazai siker. Aki olimpiára szeretne kijutni, annak a
Világkupán, Európa és világbajnokságokon lehet ötkarikás kvótát lõni.
Ráadásul, az olimpia évében erre már nincs is lehetõség a szabályok szerint.

Van és lesz tehát feladat bõven. Remekül érzem magam Fûzfõn. Kiváló szak-
emberek segítenek abban, hogy elérhessem céljaimat, amit kitûztem magam
elé.”   
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Ifj. Szollár András, Ob 2007 I. hely (Sarlóspuszta)



Dr. Szlivka János

Dr. Szlivka János Fõorvos Úr hosszú idõn keresztül volt klubunk sport-
orvosa.

Minden alkalommal rendkívül segítõkész, és barátságos volt velünk, nem
csak sportorvosi kérdésekben, hanem minden más bajunkkal kapcsolatban is
készségesen állt rendelkezésünkre. Bár jómaga nem lõtt, mert Õ a
sporthorgászat szerelmese, de gyakran felkeresett bennünket a lõtéren, érdek-
lõdéssel nézte edzéseinket, és elbeszélgettünk ügyes-bajos dolgainkról.

Sajnos sportorvosi tevékenységet már nem folytat, mert a sportorvosi
teendõket Veszprémbe koncentrálták, de a sportbaráti viszony töretlen, mond-
hatni ma is napi kapcsolatban vagyunk, és szeretettel várjuk közöttünk a
lõtéren.
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A Koronglõtér munkatársai 1968-2008

Áldozó Imre
Benes József
Berta Imréné
Cseresznyés Ferenc
Dénes Tibor 
Katavics Gyula 
Molnár János
Nagy Imre
Polgár Sándor
Putz István
Sady Sándor
Sárfi Márton
Simon András
Sövény Zsuzsa
Szabó Klára
Szabó László
Székely Dénes
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A balatonfûzfõi koronglövészet életének
néhány emlékezetes pillanata
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A kezdetek

A kezdetek… Meixner József Ausztriából
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Füzesséry György, dr Hammerl László és dr. Szilágyi Virgil
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Nike Kupa, 1983

Az új Nike kupa, 1984
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Zászlóerdõ

Eredményhírdetésre várva
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Világkupa, Eszék, csapat I. hely, 1988.

Világkupa, Eszék, csapat I. hely, 1988.
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Világkupa, Tallin, 1989

Bologna – EB ezüst, 1991
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Brno, csapat EB bronz, 1993

Belgrád: GP Beretta, 2003
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Putz István
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Putz István útban a versenyre (1980. moszkvai olimpián)
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Sonka Kupa, 2003

Sonka Kupa
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Sonka Kupa

Nike-kupa
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Nike-kupa, 1981

Nike-kupa, 1981
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Nike-kupa, 2002

Nike-kupa, 2002
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Nike-kupa, 2004

Nike-kupa, 2004
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Nike-kupa, 2004

Nike-kupa, 2004
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Nike-kupa, 2006

Kecskés László, Nike-kupa, 2006
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Díjátadásra várva, Nike-kupa, 2006

Nike-kupa, 2006
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Demcsák Géza Szabó László

Tavaszi kupa döntõ
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2001, Kairó: Gerebics Roland VB II. egyéniben 150/143 találattal
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Trap Ob, 2007

Ifj. Szollár András, Kónya Balázs, Trap Ob, 2007
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A lõtér az új skeet-tornyokkal, 2008

Vadász korongverseny, 2007
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