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Tizenegy perc alatt  
2046 lépcsőn futott fel
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A kis késdobáló telis-tele volt napszem-
üveges férfiakkal. Kicsit rezegett a gatyaszá-
runk, de ők ránk se hederítettek, amikor be-
léptünk: sokkal fontosabb volt, gondolom, 
hogy alaposan átbeszéljék a sikeres hétvégi 
bulgáriai cigarettacsempészést és felkészül-
jenek a jövő hétvégi ukrajnai túrára. Mi 
persze mit sem tudtunk az akciókról, a ko-
romfekete napszemüveg látványa borzasz-
tott el bennünket: nálunkfelé sem volt nagy 
hagyománya eme hasznos és divatos ruhá-
zat-kiegészítő kelléknek, s igen menőnek 
tűnt, aki már hozott, hozatott „magyarból” 
egy ilyen cuccot.

Ez jutott eszembe minap, amikor valaki-
re várva negyedórán keresztül számoltuk a 
haverommal a város egy forgalmas pontján, 
hogy hány emberen nincs napszemüveg: 

mindössze hat olyan személyt láttunk, aki 
nem vette komolyan az UV-sugarak had-
üzenetét. A nők többségén arcuk három-
negyedét beterítő, „szájenszfiksönös”, légy-
szemre hasonlító szemüveg díszelgett („no 
ezzel szemezz, komám, ha nem nyalja meg 
a szája szélit, azt se tudod, akar-e kufircolni 
veled”), a férfiak pedig „mindenevők” vol-
tak, de úgy tűnt, nekik sokkal fontosabb 
a dizájn, mintsem a funkcionalitás. A 
pálmát mindenképpen az a napszemüveg 
vitte, amelyiknek ezüstözött szárán Elvis, 
az aranyozottan pedig Lady Di felirat dí-
szelgett.

Utóirat: az internetes honlapokon azo-
kat a cikkeket olvassák és kommentálják a 
legtöbben, amelyikekben szerepel a címben 
leírt név.

Szász Jenő

         villanás n Jakab Árpád

A több-kevesebb napsütés mellett többször erő-
sen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és a hegyvidé-
ken számítani kisebb záporesőre. Front nincs felet-
tünk, de a fülledt, meleg idő fokozott megterhelést 
jelenthet sokak számára.
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Immár harmadik alkalommal nyerte meg a 
német Thomas Dold a világ egyik legma-
gasabb épületében, a Tajvanon lévő Tajpej 

101 felhőkarcolóban megrendezett lépcsőfutást: 
tizenegy perc 19 másodperc alatt futott fel 2046 
lépcsőn.

Dold, aki 2008-ban és 2009-ban már győ-
zedelmeskedett ezen a pályán, maga mögé 
utasította a tavalyi győztest, az olasz Marco 
DeGasperit, aki 11 perc 13 másodperc alatt tet-
te meg a 91 emeletnyi, 309 méter magas távot. A 
harmadik helyezett is egy olasz lett, Fabio Ruga 
11.59 perc alatt ért célba. A nők között ket-
tős olasz győzelem született, Valentina Belotti 
13 perc 51 másodperces teljesítményével lett 
első helyezett. A második helyen honfitársa, 
Antonella Confor végzett. Az idei versenyen 
hatezren vettek részt, köztük látássérült futók 
is. Az athéni paralimpia aranyérmese, a kenyai 
Henry Wanyoike először futott „ezen a távon”, s 

16 perc 19 másodperc alatt tette meg. A verseny 
legidősebb résztvevője egy 94 éves helyi lakos 
volt, aki 53.38 perc alatt teljesítette a távot. A 
tajpeji férfi idén már hetedik alkalommal vesz 
részt ezen a versenyen, s közölte, az a terve, hogy 
101 éves koráig minden évben ott legyen a 
megmérettetésen. A résztvevők 223 ezer lejnek 
megfelelő összeget gyűjtöttek össze futásukkal 
a tajvani látássérült emberek számára. 
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