
ÚJ VILÁGCSÚCSOK Súly Magasba Dobásban 
(LSW/WTC!!!!!)

Nagyigmándon mindig történik valami (időnként elvetik a sulykot). A Mészáros 
Team már megint gondolt egyet és meghirdetett (szűkkörben) egy „hivatalos” 
világcsúcs kísérleti versenyt így az LSW/WTC VB előtt „előételként”. Ennek 
hírére még Dél-Afrikából is érkezett versenyző…..na később kiderült, hogy 
valami strandos erőlködős emberes versenyre jött volna, de Nagy Ákos 
eltérítette és ha már erre járt dobott néhányat a többiek és Ákos ámulatára. De 
ha már itt voltunk a rendező a fő fogás mellé szervírozott néhány kiegészítő 
kunsztot, mint antik diszkosz, meg igmándi kalapács, hogy ki lett a „helység 
kalapácsa”….mindjárt. 

Szóval meghívást kapott Huszka Misibá…nos talán személye kevéssé ismert 
atléta körökben….ő a súlyemelő sportban egy legenda egy ikon és miatta 
„gyűlölik” az abszolút kategóriát. Mint fent is írtam Nagy Ákos, aki (igen jó 
sajtója miatt is) na meg tavaly megnyerte az általa rendezett erősember 
kvalifikációt (csak egyedül a világ legerősebb embere F.Lacibácsi nem ismeri 
sic!), de most mintha nem lett volna elég körültekintő, mivel ez a déli srác 
igencsak hatalmasnak és masszívnak tűnt….jó lesz figyelnie rá! A főnök 
Mészáros Mikibá és Robi, aki már elég sok borsot tört a Felföldi emberek orra 
alá. Ja meg Mastersmisibá és Hofi Józsi (csak így lazán, mert még hatvan alatt 
van). Mikibával szomorúan konstatáltuk, hogy nem hozta magával a Tatabányán 
felajánlott kupákat, pedig itt kifejezetten világcsúcsokról volt szó és 
reménykedtünk abban, hogy megteszi, de mivel nem bízott saját magában így 
otthon hagyta (asmucig). Végül is, ami nem sikerült csak versenyen kívül Bányán 
azt most itt a verseny keretein belül igen az 540 cm…..mindkettőnek!

Bár egyesek megpróbálták megzavarni kísérletünket, hiszen közben lezúdult 
némi eső is….hogy ki rendelte meg nem derült ki, majd később az ég. Csak az 
érdekesség kedvéért, ritkán fordul elő, hogy két versenyző centire teljesen 
egyformát dobjon, most ez itt megtörtént a tettesek Mastersmisibá és a fent már 
cikizett Hofi Józsi….az eredmény antikosban 23,87 cm, mindkettőnek egyéni 
csúcs. Hát ennyi lenne a beszámoló…... Köszönjük a meghívást, hogy ott 
lehettünk….ja és a kaját! 

Már megint a mastersmisibá
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M40 Mészáros Róbert
Nagyigmá
nd 25,4 370 1979

M45 Szalai László TSC 25,4 370 1966
M 55 Hoffer József TSC 15,88 470 1956
M60 Hajdú Mihály HZSE 11,34 540 wr 1950
M65 Bartos Milkós Igmánd SC 11,34 410 1945

Gengeliczky 
László TSC 11,34 390 1945

M75 Mészáros Miklós Igmánd SC 9,08 540 wr 1938
M80 Huszka Mihály OSC 7,26 450 1938



Akkor ez egy baráti társaság????

Elücsörgök itt csendben….majd szóljatok ha én jövök….



Legjobb itt a sátor alatt….főleg mert esik…



Na akkor kezdjük a bemelegítést…



Hofi a smucig(sic!)…..



Huszka Misibá az élő legenda…..



Na ettől nemzetközi…vendégek Dél-Afrikából…


