
Vakhal Norbert, a szentesi vasember 

Szentes - 2 perc híján 27 órát töltött úszással, kerékpározással és futással a 
szentesi Vakhal Norbert, aki a 7. helyen végzett a bonyhádi ultratriatlon-
világbajnokságon. A 31 éves katona zárásként lefutotta a maratoni táv 
kétszeresét. 

Ez nem embernek való – futott át Vakhal Norbert 
agyán a felismerés, miután 452 kilométernyi távot 
teljesített földön, vízen és két keréken. A 31 éves 
szentesi fiatalember – aki néhány éve már 
Székesfehérváron erısíti a magyar honvédséget – 
csupán rövid ideig vívódott a soha többé és a még 
egyszer között, miután a hétvégi bonyhádi 
ultratriatlon-világbajnokságon célba ért. A közel 
negyvenfıs mezınyben a hetedik helyen végzett, 
egyúttal magyar bajnoki bronzérmet nyert a 26 óra 
58 perc 48 másodperces idıeredményével. 
 
– Az eredményhirdetésen tisztult le bennem a gondolat, hogy akár jövıre is 
megpróbálnám – mesélte Norbi, aki 1999 óta indul ironmanversenyeken. A 
vasemberek viadalát egy idı után megunta, nem jelentett kihívást számára, ezért 
örömmel vette a bonyhádiak kezdeményezését, akik 3 éve hirdették meg elıször az 
ultratriatlon-versenyt, ami kétszer akkora megpróbáltatást jelent az indulók számára, 
mint egy ironmanfutam. A táv ijesztı: 7,6 kilométer úszásból, 360 kilométer 
kerékpározásból és 84,4 kilométer futásból áll. Hiába hozta izgalomba a roppant 
nehéz feladat, a 300 eurós nevezési díj lehőtötte elszántságát egy idıre. Végül egy 
ismerısén keresztül sikerült támogatót találnia Fehérváron, így tavaly augusztusban 
megkezdhette a felkészülést. Munka mellett – információvédelemmel foglalkozik a 
seregben – napi 4-5 órát edzett, decemberben és januárban heti 200 kilométert 
futott, és kikapcsolódásképpen szobabiciklire ült. Májusban szabadságra ment, s hogy 
ne vesztegesse az idejét, többször kerékpárra pattant, letekert Fehérvárról 
Szentesre, utána futott 25 kilométert, majd másnap hazatekert. 
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– Féltem a távtól, hiszen megállás nélkül soha versenyeztem még ennyit, de az, hogy 
elvégeztem a munkát, a rajt után megnyugtatott. Az úszás végén harmadik voltam, a 
kerékpáron 330 kilométerig nem volt gond, csak unalmas volt a 72 kör. Sütit, csokit 
ettem menet közben, illetve egyszer egy hamburgerre is megálltam. A futáshoz be 
kellett öltözni, mert éjszaka hideg volt, és kezdtem kiszáradni. Jöttek a holtpontok, 
rám tört az álmosság, ezért a vécére is úgy ültem le, hogy közben édesapám beszélt 
hozzám, nehogy elaludjak. 
 
Azt hinné az ember, egy ilyen megmérettetés után a célba érkezık elájulnak, pedig 
nem: hiába kimerült, annyira felpörög a szervezet, hogy még aludni is nehéz. Norbi 
például a díjátadó ceremónia után 3 órát tudott aludni, aztán arra ébredt, hogy 
szomjas, s mire visszadılt volna, már pisilnie kellett, s ez így ment egész vasárnap. 
Azóta délutánonként is huny egyet, s olykor arról álmodik, jövıre még jobb 
eredményt is elérhet.  

452 kilométert teljesített a triatlon vb-n.  
Fotó: DM/DV
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