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Mlnt a katonaságnál
HA REÍ{D Es FE6\íELE1I| URALK0DIK' és m nd e nki a saját feladatára f igyet,
etobbre jutnak a:rlvok - aZ elnok szerint már megszÜletett az egység
gy itiitt magának, mert ném
lett. Ma miár képesek a trénerek
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Tavaly választották meg a

hazaisz vetségelniikének'

vagyis iiriikiilte a budapestÍ
világbajnokságot, arnelyet
évekkel ezel tt kaptunk meg.
Stllyos iiriikség volt' vagy tirtilt

neki?

Az eseményért egyetlen kapa-

,

vágás sem tortént, ugyanakkor
konnyebb mindig egy z ld be-'
ruházás, mert nincsenek kcjtelezettségek. Magát a vívást morális viílságb l kellett kivezetni,
ez is kihÍvás volt, a vébépedig a
ráadás. A szewez, bizottság felilletve miután piílyá'tí]lításáva]'
zat nyomán megbíztuk Vékássy

Biálint csapatát a szervezéssel,

én voltam a legnyugodtabb,
hiszen a szegedi kajak-kenu
világbajnokságon

bizonyítottiík profizmusukat. A kormány
az esemény m gé rállt' maga a
miniszterelnok rir és Simicsk
Iswán államtitkrír is elk telezte
magát a vívás iránt. A vébénem
egyszeriien verseny, hanem
grandi zus esemény, és bízom
benne, hogy meglátszik majd a
munka eredménye, hiszen le_
dolgoztuk a kezdeti hátrányt, és

el nnyékovácsoltuk.

l

A morális válságot említette,
viszont iin is sok ellenséget

Énnem ellenségeket gyujt ttem, hanem képviselek egy
irán1vonalat

a

csapatommal,
és ehhez tartjuk magunkat. Ez

nern a sárga koves t az Óz, a
csodák csodájában, 3mely elve-

zet a Smaragdvarosig, de épprigy
megvannak a kanyarulataí és az

egyenesei. A vébéresikeriiLlt elérni' hogy a vívÓtársadalom egy
emberként mcigé iállj on, rigy gondolom, hogy szurkol k, tiímoga-

t k, edz

k

egyesiiletí vezet k

kdz tt létrejott az

egység. Kulcsár Krisztián iíltalilnos alelnciki
feladatot kapott, megteremtve a
j vcíképet, amelyben nincsenek
ellentétek. Vele a szcivetség ta'
valyi elntikuílasztásiín ellentétes
olda]on álltunk, de utána és az

elmttlt fél évben sokat beszél_
getttink' Más riton jtitttink, de
ez nem azt jelenti' hogy mások

agondolataink,ha aztmondja,

hogy szívesen vállal szerepet, én
a jobb kezemet nyrijtom.

r Mi

p tlás-világversenyeken

utát-t-

pedig

szerintem sohasem látott érem-

gyr1ijtemén1re tetÍirrk szert. A
feln tt Eur pa-bajnokság nagyon j 1 sikeriiLlt f pr bája lett a

világbajnokságnak, és mindenki
ismeri a kozcis célt.
! Ilyen egyszeríí?
Rendnek és fegyelemnek kell
uralkodnia, híszen ez katonai
sportág. Mindenki rudja' hogy mi
a dolga. Az utánpÓtlás

is egyként

beiállt a vébéfelkészijLlésmrigé'
mikdzben van sportágfejlesztési
koncepci nk a fiata]ok megvédésére,menedzselésére. Nekem
viszont nem a páston, hanem az
aszta] mellett kell ví'rnom, ez az
eln k feladata, ami nekem ktildetés. A siker

r Mit

ktiz

s.

sikeres avébé?
Ha gordtilékenyen lemegy egy
ekkora esemény, arra már azt
l lesz

mondják, sikertiLlt. Nagyok az

elvárások, én otthon egy Iezárt
az enyémeket _ a vébéután felnyitom
és bemutatom. Az a munka,
amelyet a válogatottak aveze-

borítékbantartom

az irányvonallényege?
Letisztult rendszer j tt létre a
szakmai alelncik vezetésével. Én
kértem fel Szlovenszky Lajost tciedz k és a keretedz k vezetéerre posztra, miután táiékoz d- sével elvégeztek, meghozhatja a
gytim lcsét.
tam. Kia]akítottuk a válogatási
l Leszaranyrrnkhatévután?,
elveket, az edz k kcizotti kommunikáci t pedig javítani kel- A válasz a zátt borítékbanvan.

