
Szabó Márta, az erıemelı-bajnok szentesi 
diáklány 

Szeged - Saját testsúlyánál 20 kilóval többet, 85 kilót nyom ki a szentesi Szabó 
Márta erıemelı. A 18 éves versenyzı fekvenyomásban ifjúsági kategóriában indul 
az ausztriai világbajnokságon, majd – már a felnıttek között – a jaltai Európa-
bajnokságon. 

Négy éve ismerkedett meg az erıemeléssel, és azóta 
sikert sikerre halmoz. Szabó Márta szülıvárosában 
általános iskolásként úszott és vízilabdázott, késıbb 
Szegeden egy véletlen folytán került kapcsolatba az 
erıemeléssel: egy ismerısét kísérte el a sportklubba. 
A Radnóti-gimnázium harmadikos diákja hetente 
négyszer edz. 
 
– Országos bajnokként csúcstartó vagyok, két éve 
Csehországban ifjúsági kategóriában világbajnoki 
címet szereztem. Tavaly a Texas állambeli Killeenben 
ezt az eredményt sikerült megismételni: 85 kilót 
nyomtam ki, így újabb aranyéremmel tértem haza a vb-rıl. Ezt idén Ausztriában és 
Ukrajnában is szeretném teljesíteni, de egyelıre bizonytalan, hogyan sikerül az 
utazást finanszírozni. A fekvenyomás nem olimpiai sportág, így nehéz rá támogatást 
kapni. Tavaly az Egyesült Államokba egy adományozó segítségével jutottam ki, az 
edzım azonban nem tudott velem utazni – magyarázta a 67,5 kilós súlycsoportban 
induló diáklány. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Márta a szegedi Radnóti-gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjába a 
tanulmányi eredménye alapján került be. A program diákjai minden támogatást 
megkapnak az iskolától, ezért azonban jó tanulmányi eredményt várnak el tılük. 
Márti a sport mellett az iskolára is gondot fordít; jövıre érettségizik ugyan, de már az 
idén elırehozott vizsgákat tesz néhány tantárgyból.  

Márta hetente négyszer edz. Le a kalappal elıtte, 85 kiló vasat képes 
kinyomni. Fotó: Frank Yvette
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