
iffi



iliffi,.r xr*'' . a b -,2 L- rr4.: q: !.' :1 q "fl tut; i,! :. i : j**-*
|ggyen tril sok az egyénieskedés, szintén 

'gr 
sen megmozgattiík

'eg1'rnás munkáját kell segíteni, a faritraáhÍta.t1 hogy finoman-Jg;
egyir:inybakellhuzni. Mikrizben gahnazzak. Természetes' ffiy
abbarr is szere rék hcsit eltér- ugyan a miniszterelncik elta]
ni az eddigiekt l, hogy az egyes bejelentett extratiiÍnogatás a
részlegek nagyobb niill ságot krémnekjut,afr-rldokl katismeg
és hatáskdrt kapjanak. A szerve- kell menteni. Azazha miár ilyen
zet unél, miír nagyobbra n tt, hatalmas tisszeg érkezik, el kell
hogymondjukakávévásárláshoz émi, hogy az is boldog legyen,
is hozzá kel|en sz lnom. akinek nem jut beltíle. Az egész
b voltklubelniik'vívtíkszti- magyaIspoftnakegyirránybakell
Vetségikapitánya-felvér- huznia.
tez dtitt ahhoz' hogy itt nap b És hriz?
mint napj ldtintsiinP i'Azért az érdekellentétek még
i:'Szerintem igen. Azért az lJj- jelen vannak, a sok pénz miafi
pest vezetése a beltigy feliigyele- egy-egy trímadás lendiiLlete na-
te a]att, hatalmas szurkol tábor gyobb, de azért vagyturk, hogy
mellett riási kihílas volt - az megoldásokat dá'unk' Sá
els id szakban ott is akadt né- rencsére a sportigazgat ságon
hríny olyan haÍfuoza!, hogy re- tapaszta]t emberek vannak,
megettakezembenatoll,amikor Fábirán Laci mellett Medvegy
aláítam. Azaz a nyomríst ilyen lván, Bartha Csaba, így azért elég
szempontb l megszokam, im- kdnnÉátlátni,melyikkérésm -
már nem befolyásol semmi, az gcitt milyen tarta]om van. Persze
esetleges fenyegetés sem' nem tagadhatatlan, hatalmas lob-
azzal foglalkozom, ki mit sz l, bier kmozdulnakmegbizonyos
csak azzal, el reviszi-e az adott esetekben, ttjrténnek dolgok a
dcintés a magya_r sportot vagy fejiirrk felett, és hogy szinte le-
sem. Az ilyen poszt konfliktu- gye\ sem az eln k rimak, sem
sokkaljár,ezttudjuk,'kezeljtik-e ' nekem nem tetszik, hogy idtín-
tekintetben nagyon hasorrlítunk kéntapostás szerepétkelljátsza-
eg1'rnásra Borkai Zsolttal. Egyéb- nunk, de ez van. . .

ként az is nagyszeríi tanul id
volt, amit Molnrár Zoli mellett
tdltdttem - például hogy kisebb
konfliktusokba nem szabad be-
lemenni, még a}kor sem, ha
bizonyosan igazunk van. Néha
muszáj a másik fejével Ís gondol-
kodni, ezt pedig elég j I elsajátí_
tottamvív ként.
b TavaIy az olimpia nyilván
eltolta a hangs lyokat - de
mekkora megpr báltatás
VoIt az eIsŐ,,békeévben''
pénzt osztani' pontosabban
elfogadtatni a számokat?
irAmikor nagyon kevés pénz
volt, az is riási problémiákat
okozott, most, hogy a pluszfor-
rásokka] más dimerzi ba keriiLl
a magyal Sport' az j lehet ségek
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nok - krizrilte: mester, ha csak
egy héten egyszer lejcin iskolázni,
fo\tatom. Az ottani munka hi-
hetetleniil j l kikapcsol, lecseng
a napi feszi'iLltség - utiána pedig a
nemrég sztiletett kislányom viár
otthon, akit tisszevissza cs kol-
gatok, amint hazaérek, rigyhogy
normáIisan alszom. FtiggetleníiLl
att l, hogy akadnak akik nem
tartjiík tiszteletben a magiínszfé-
rát, olykor kés este is cscing a
teléfon, de hát megbarátkoztam
a gondolattal, hogy fontos poszt
az enyém, gyhogy nyelek egyet,
sziámolok néhiínyat magamban,
aztiin felveszem a telefont.
Ee Az otimpiai sportágak
képvisel ivel nyilván hamar
sz t éÍtenek, hiszen ismerik
ketj l' de immár a MoB-

hoz tartozik minden más,
nem olimpiaiak, szabadid -
sport' egyetemi és fogyaté-
kosspoft...
i:" Tény, ha van is veli.ik probléma,
az olimpiai sportágak képvisel -
ivel egyrnás szem be néztink, és
hamarabb egy hulliímhosszra ke-
rÍiliink. De a ttibbiekkel sincsenek
nagyobb gondok' Ahét elején jiitt
a t bbi tagozat vezet,je egyez-
tetésre, mondogattam is, egész
délel tt fentem a kardom - ehhez
képest teljesen kulturált hang_
nemben tfugyaltunk hiírom rát,
kifejezetten j I sikerÍi]t a taliá]koz .

Egyvalamit tudomásul kell verrni:

mik<izben egycsatornássá vát a
sporffinanszírozás a MoB révén,
a prioritások megmaradtak a ma_
gyar sportban. Mindenkit nem
Iehet iíllami pénzb l támogatrri,
a ziíszl shaj az olimpi4 az ebbe
a krjrbe tartoz sportágak ene
figyel ak z nség-meghát alab-
darug vébére, csak sajnos nem
vagyunk ott. Akadt olyan hang
hogy megértetttik, tavaly olimpia
volt, de most miír mi jtiviink. Ez
azonban nem így van. Ri ra miír
most el kell kezdeni a fe]készij]ést,
miktizben azért jelzem, tényleg
mindenkire figyeltin( a MOB
szervezi anem olimpiai sportágak
világjátékára az utazást, jelent s
pénzt ádozunk arra, hogy Cali_
ban j l szerepeljiink.

,nTudni kell, mikorj iitin
aparíídriposzr'

b Mennyire érett arra a
,,mez ny", ho.gyj lhaszno-
suIjanak a pluszpénzek?
} Kiérlelt szakmai koncepci kra
van sziikség, az már nem mlikci-
dik, hogy kétszén kevés, adjatok
négyszénat Hihetcien be kell
mutatni, hogymit lleszt mege-
sítés, mit l lesz még jobb az ered-
ményesség. Sajnos még mindig
akad olyan sZ Vetség, amelyben
kép'telenek komolyan venni az
elsziímolrísokat. Egyiktik 2012_es
tiímogatási pénzének utols har-

mada még itt van náunk, nem
tudja elvinni' mert még nem szá-
molt el a másodikharmaddal, de
már el leget kéme a 2013-asb 1.

Én meg olyan vezet vagyok, aki
mosolyogva meghallgatja a ké-
Íést' aztén nemet mond. Igenis
rá fogunk venni mindenkit, hogy
ha az iállam errnyivel hajland
tiímogatni a magyaI sportot, ko-
molyan kell veruri az elsziimolási
kdtelezettséget. Szekeres Palival
anno egytitt versenyeztiink, egy
este elhiilyéskedii'nk egyrnással
egy íiveg bor mellett, másnap
viszont ett 1 még simán ír egy
dorgedelmes levelet az rá]lamtit_

kárság részér l, ha valami nem
stimmel. Nagyon kell figyelníink
arra, hogy minden rendben míi-
kodj n.
w Nemrég arr ljeIent meg
írás' hogy ellehetetlenítik a
fogyaté kosok spo rtj át.
i.; Nem szeretnék a részletek_
be merrni, hogy mÍ iáll errrrek a
hátterében, s hogy hazugságok
jelentek meg, legyen elég annyi,
Deutsch Tamás alelntjk mak
megmutattam, tavaly 414 milli
jutott a fogyatékosoknak a pa-
ralimpia év ben, az idén a teljes
sszeg489milli ran .

F Maradiunk annyiban,j l
jiin a vív m lt a posdján...
i.:. Csak rudni kell, mikor j jjtin a
parádriposzt és mikor a kitartott
riposzt. Ez még most is megy. ffi

$" Kevés embernek adatik
meg hogy re EleIente a s4iát
életnagsígrí fotríja mel Iett
hala{on el, pláne hot1u az
éppen az olimpiai g!í zelem
pillanatában mutafi a...
i:.' Amikor belép ek az tj irodank-
ba, rrigvest olyan prirges kezd -

dik, hogy nosztalgiiízásra egy
másodpercem sincs. Ha néha
otthon, feltett lábbal nézem a
tévét, és megpillantok egy beját-
szást, akkor talián - de most olyan
izgalmas id szakot élijrrk a MoB-
ban, hogy itt nem nagyon lehet
kikapcsolrri. Ez már nem az a kis,
csa]ádíát' hangulatu szefiIezet,
amelyik;ia Ba|ogh Tihamér utcá-
ban m$tid<itt a Gellért-hegyen
_ itt naÉbnta látogat k sokasága
fordul nieg, itt tagozattal miikd-
dtink' riási a feladat.

,,llem bcfu|yáml semmi, z
csdsesfunyegetéssem''

b Nag[ábtíI ilyennek képzel-
te a mindennapokatP
i> Figyeltem Molnrír Zok (Szab
Bence el dje) munkáját' volt,
hogy nektink is elhriz dofi egy-
egy sportigazgat sági értekezlet,
és amikor vége lett fél hat, hat
tájban, azt láttam, még mindig
bent van. Annyira lelkiismerete-
senvégezte a dolgát, hogyeszébe
sem jutott a munkaid lejártával
azonnal hazamenni - igyekezett
mindent megcsiniílrri. Engem
talén az lepett meg kissé, hogy
milyen iszonyatos gyorsasággal
telik el egy nap. Annyi a feladat,
annyi d ntést kell hozni, annyi
minderrre és mindenkire kell
figyelni _ azt híszem, most ta.r-

tunk tvenhat alkalmazottná] -,
hogy egyszer csak azon kapom
magam' jé' miír rit ra van! Nagy
megtiszteltetés itt lenni, nagyon
j a csapat, de kicsit még ffi_
ni kell. Úgy szoktam mondani,
Real Madridb l Barcelonává' Ne

'Jámakatanftványaimavíy tercmbed'

b J l érzem' hogy azért nin-
csenek álmatIan éjszakái?
i.' Nem vagyok az a típus, elég j
az életvitelem. Amikor csak tehe_
tem, ott vagyok a Vasas vív ter-
mében, viimak a taníNíinyaim.
Sajnos az álland munkakap-
csolat megsziint' nem taÍtozom
aklubhoz, mégis j veliikegyiitt
lenni, sponol-ni, mozogri,
r hogni egy j t. Es muszáj is
mennem, mert amikor beje-
lentettem, hogy mostant l csak
néha tudok j nni, nem mehetek
el velÍjk versenyekre, az eg1,lk

tanítviányom _ junior-világbaj_


