
 

Csima Pongrác 1985. július 10-én született. Szüleivel és 4 testvérével születése óta Súron él. 

Tanulmányait a Súri Általános Iskolában, majd a kisbéri Bánki Donát Szakképző Iskolában 

végezte. Már tanulmányai mellett is inkább a sport érdekelte, gyerekkora óra a labdarúgás 

szerelmese. Kitartó munkájával, önszorgalomból végzett edzéseivel fiatal kora ellenéra 

meghatározó tagja lett a Súr KSE felnőtt labdarúgó csapatának. A Súr KSE 

labdarúgócsapatával többszörös bajnok, aranyérmet szerzett a Komárom-Esztergom Megyei 

Labdarúgó Bajnokság III. osztályában, valamint a Bakonyalja Labdarúgó Bajnokságban is a 

dobogó legmagasabb fokára állhatott. 

2007-ben elhatározta, hogy rekordot szeretne dönteni: a fél óra alatti dekázás rekordját, 

ami a Guinnes rekordok könyve szerint 2215. Úgy gondolta, hogy ennél többet is tud. 

Belevágott a 3 és fél hónapos felkészülésbe. Eleinte naponta háromszor fél–fél órát edzett, 

2600-2700-akat ért el a gyakorlás során. Az utolsó három hétben, a felkészülés finisében, 

volt olyan nap többször is, amikor a fél órás edzések alatt a háromszor négyezer, vagyis a 

12000 dekázás is összejött. Akkoriban Komáromban dolgozott, egy telekommunikációs 

cégnél, mint operátor, és az egész évi szabadságát kivette, hogy a rekordra 

koncentrálhasson. 

2007. június 30-án, a műfüves labdarúgó pálya átadási ünnepségén érkezett el a nagy nap. 

A rekordkísérlet sikeres lett és fél óra alatt 4329-et dekázott, ez azt jelenti, hogy egy perc 

alatt több mint 142-szer rúgott a labdába! Teljesítményével azonnal bekerült a 

Magyarországi Rekordok Könyvébe, illetve elindult a hivatalos Guinness Rekorddá történő 

hitelesítési eljárás. 

De Pongi nem tudott sokáig pihenni, újabb rekord megdöntésére vállalkozott.  

2009. május 2-án megdöntötte a talppal dekázás rekordját. A rekordot a svéd Thomas 

Lundman tartotta 10 perc 4 mp-el. Pongrác rekordja 62 perc 33 másodperc lett...szóval 

meghatszorozta...Ez szintén magyarországi rekord lett, és valószínűleg bekerül a Guinness 

Rekordok könyvébe is.  

A teljesítményére felfigyelt a magyarországi Freestyle Egyesület, és meghívást kapott a 

2010-évi Freestyle Labdarúgó Világbajnokság közép európai döntőjére. A megmérettetésen 

úgy vett részt, hogy még az előző rekord megpróbáltatásait sem volt ideje kipihenni, ennek 

ellenére a 48 versenyző közül bejutott a 32 fős döntőbe. Itt szoros küzdelemben a végül 3. 

helyezést elért versenyző ejtette ki.  

Csima Pongrác teljesítményével országra – világra szóló hírnevet szerzett településünknek, 

országos médiumok számoltak be teljesítményéről. Személye legyen követendő példa 

mindannyiunk előtt, az ő szorgalmával, kitartásával, sportszerűségével és nagyszerű 

teljesítményével hírnevet szerzett településünknek. 

 


