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Aml€rzoltiín t) a ceremóniát, mi lesz a metódus.
Szó szerint csak pislogtunk mel-
lette. Fokozódott a csodiíIatom,
midőn az xpaa Gimniízium
kerti]t szóba. Mindketten oda
jártunk, csak hallgattam a szto-
Íkat, az éIményeket a tanárok-
ró1, a termekről, elképesztő, mi
mindenre em]ékszik.
r Milyen ajándékotütt?
Elsősorban orbián Viktor mi-
niszterelnök úr és Borkai Zsolt
MoB-eInök úr neki írt levelét
olvastam fel - alaposan megha-
totta. Emellett a nevévelhímzett
Vá]ogatott fiirdőköpenyt, inget,
együveg 1994-es, díjnyertes To-
kajit és egy a Magyarok az olim_
piai játékokon címri könyvet
kapott aiándékba. Hiílás lehetek
a sorsnak, hogy személyesen fel-

t,
Tudsz Úszni? Nem.
És ha megfizetjÜk?
)o aza Hofi-vicc, de
mi a MOB-ban nem
erre a[apozunk.
Mert fontos a sport-
ban a pénz,de nem
az dÖnt e[ mindent'

I Lefogadom, sokat nevettek.
Valóban. De miből gondolja?
- kérdezett vissza a napokban
100. születésnapját ünneplő
legidősebb olimpiaí bajnokot,
Tarics Siíndort egyesüt iálla-
mokbeli otthonában köszöntő'
onnan hazaérkező Szabó Bence
MoB-főtitkáI.
r Sanyibácsi alondoni
olimpián is csak úgy szórta a
poénokat.
Tényleg, miál ott is feltűnt min-
denkinek a humora. Most sem
hazudtolta meg onmagát, egyet-
len pillanaüg sem unatkoztunk
mellette. Variízslatos ember'
szeretnék szétzévesen szellemi_
leg annyira friss lenni, mint ő.
r Me8fejtette a ütkát?
Azt mondta, nincs titok, csupiín
igy Itozta az élet. Én azétthoz-
zátenném, hogy a napfényes
Ka]ifomiában sok stressz, hála
az égnek, nem éri, megélhetési
gondjai régóta nincsenek. Mér-
hetetlen tudását ügyesen kama-
toztatta, a mai napig bonyolult,
sziímomra átláthatat]an mate-
matikai míiveletek megoldásiin
fiáradozik, ahogy mondani szok'
tiák, torniíztaq a az agyát.
r Nagy iinneplést csaptak?
Kezdjük azzal, hogy mindent
kézben tartott. Le sem tagadhat_
ta volrra, hogy vezetőként dolgo_
zott. Kerek perec kijelentette, ki-
nekmi lesz afeladata, hol tartjuk

s . :#
xiü*#tffi

FoTÖ: N4oB'HU

köszönthettem, a bölcsessége, a
szeméIyisége magával ragadott.
Bízom benne, a riói olimpián is
taliá]kozom vele.
r Mint MoB-főtitkáÍ?
Ez a Íew, optimista emberként
hiszem, teljestiLl is.
l Néhány hét híján egy éve
cserélte Íiil a sportigazgatói
széket afőtitkárira. Milyenek a
tapasztalatai?
Nagy viáltás volt' ami leginkább
az idóbeosztásomon érződk
Sok üres órát nem ta]iá|ni ben_
ne. Ahogy a munkatiírsaimnak
mondani szoktam, mi nulla-
huszonnégy órás rendben dol-
gozunk, nyugodtan fogalmaz-
hatunk így, ez a kötelességtiLrrk.
Viszont gyorsan hozzá is teszem,
szeretjük, amit csiniá]unk.
rPddáulutazni?
Ha arra gondol, megkaptam
néhányszo11a), ez a Szabó Ben-
ce megint ide vagy oda reptil,
mennyire jó neki.
lMiért,nem jóneki?
Minden nagyképűség nélkiil
mondhatom, versenyzőko-
romban eljutottam majd' min-
denhova, csodiílatos helyeken
j,ítarn' hiiinyérzetem sohasem
volt. Tény, mostanában rengete_
get ut.Vom, de ez sokkal inkább
munka, mintsem szórakozás.
r Érzi a felelősség súlyát?
Miár hogyne érezném?|, A Ma-
gyar olimpiai Bizottság operatív
vezetőjének lenni nemcsak ha-
talmas megtiszteltetés, hanem



A MoB rőnrxÁnn érzi a fetetősséget,
Tarics Sándor kÖszöntése meghatotta,
az lLiász N i ko [ász- Ügyet lezá rta
óriási felelősség is. Nem szeret-
nék nagy szavakat haszná]ni' de
voltaképpen,mégiscsak rajtam
mennek kereszti.it olyan dolgok,
amelyek meghatiirozóak a ma-
gyar sportot illetően.
r Mondhatjuk' hogy könnyebb
a dolga, mint az elődjének?
Ha azt vessziik, ho gy a kormiiny-
zat kiemelt ágazatként kezeli a
sportot, hogy nemcsak beszéI
róla, hanem iáldoz is rá, akkor
feltétlenül. Mindazoniíltal a be-
ar amló p énz elosztása, kezelése,
nyomon követése, sziimonké-

.-..rése sem kis feladat - sőt. Az él-
sport, aparasportok, a diáksport
és a nem olimpiai sportágak
mellett ktr]cskérdés a szabad-
idősport kezelése. Hogy miért,
arrÓl azt hiszem, felesleges vol-
na nekem is órákat beszélni'
maradjunk annyiban, hogy az
egészségnél nincs fontosabb,
mrárpedig ahhoz mindenkinek
sziiksége van a sportolásra.
r önnek jut rá ideje? Ha mrár
olyan zsúfolt a naptára...
Muszáj szakítani rá időt. Mi
tagadás, a hajnali Óriikban ne-
hezen kelek kt az ágyből a futás
kedvéért, de jól tudom' ha telje-
sítem a magam á]ta] kiÍótt táVot'
utána nagyságrendekkel j obban
érzem magam. És ez mindig úgy
is van. A futás meuett időnként
vívóleckéket adok, teniszezem,
igyekszem kordában tartani
magam' másként nem is bírnrím
az fuamot, sokkal sebezhetőbb
lennék.
rMiregondol?
ÉsznéI kell lenni, mindenre fi-
gyelni, rnindenre gondolni.
Előfordul' hogy megpróbálnak
megvezetni, ilyen-olyan indo-
kokkal pénzt kicsikami - szeren-
csére átlátok a szitiín. KtjLlönben
is, a Borkai, Szabó' Fábián triót -
aztltiszem, mondhatom - nem
könnyii átverni.
r Kik próbálkozrak?
Neveket, szövetségeket,' mú-
helyeket ne várjon tőlem. Any-
nyit mondhatok, vannak, akík
ügyeskedni próbálnak' és van-
nak persze, akik jóhiszeműek. A

lényeg' hogy mi résen legyünk'
ezért is van szÍikség arra, hogy
odafi gyeljtink m a gunkra.
r Köztudotti jó viszonyt ápol a
sportban dolgozók nagy részó-
vel. Vannak, akik erre alapozva
kopogtatnak önnél, akik a
barátságulca alapozrak?
Előfordul.
r olyankor miaváIasza?
HatiáÍozott nem! Szemrebtjenés
nélkiiLl mondom, hiszen oIyan
esetekben a legkörrnyebb eluta-
sítónak lenni. Egyáltalán nem
esik nehezemre. Mindazoniílta]
az összkép, ha nem is tökéletes,
jónak mondható, a küönböző
szekciók vezetői belátták' hogy a
tiszta üszonyok, a tételes, pon-
tos elsziámolás' a jól kidolgozott
koncepciók híján nincs kegye-
lem' Feladat van bőven, miárpe-
dig bennünket, engem csak és
klzaróIag az értelmes feladatok
vezérelnek. Ebben az évben is
olyan eredményeket produkiílt
a magyar sport, amelyek jelzik,
jó úton jrárunk.
r Újpesti ktitődése közismert
- a labdarúgó-szakosztállyal
történt afférja lecsengett?
Nézze, afél életemet a lila-fehé-
reknél töltöttem, máwrán1'táb-
lán van ott a nevem, még szép,
hogy a szívemen üselem az
Újpest sorsát. Éppen ezértfá) a
szívem... Amit a belga tulajdo-
nos megenged magiínak' egész
egyszerűen vérlázító. És ezt
nemcsak én, hanem rengeteg
szurkoló is mondja, mrírpedig
ha rám nem is, rájuk érdemes
lenne odafigyelnil
lAz elkiildött fia míatt mondja
ezt?
Az' hogy a kézfogás utiín gya-
korlatilag megpróbiílt hüIyet
csiniilni belőIünk Duchatelet ur,
csak egy bűne a sok köztjl. Hiá-
ba iíllapodtunk meg valamiben,
másnapra felúgta, a fiam perre
vitte, majd meglátjuk, mi lesz
belőle. Sajnos azt látom' idejött
egy kiilföldi' és minden aliizat
nélkti(' a klub hagyományait fi-
gyelmen kívtiLl bagyva zllálja szét
a dolgokat. Elkeserítő'

rA fiával kapcsolatosan
kialakur he$zet azért is kerül
fókuszba, mert MoB-ftítitkár-
ként illik hig$adtnak rnarad-
nía Mit gondol' sikeríilt?
]ó1 látja' vissza kellett magam
fogni. Ha nem dolgoznék a
magyar sportban, bizonyosan
másként reagiílok a minősíthe-
tetlen viselkedésre.
l Itt van még ez azlliász-ügy.
Nem brínta meg' hogy a nyil-
vánosság előtt játszódott?
Miért bántam volna meg? Az
edzője voltam, nem mehettem
el szó nélküI amellett, hogy
sportszerűtlenÍil viselkedett.
Azt gondolom' jókor jött neki
a pofon, akár segíthet is abban,
hogy a jövőben jobb teljesít-
ményre legyen képes. De tudja
mi bánt igazán?
rHailgatom.
Voltak, akik nem hittek nekem.
AZt kell hogy mondjam, igazén
ki sem üzsgiíltiík rendesen a
történteket, a kard szakági bi-
zottság, a szövetség mintha
menekült volna az üg},től. Mi-
ért? Én nem asszisztálok etikai
vétséghez. Mások azt tették.
Somlai BéIát, a csapat Veze-
tőedzőjét például egyáltalán
nem érdekelte, mit mondok,
sőt egyenesen megkérdőjelez-
te azt. Erre azóta sem találok
magyaúrzatot,' kimondottan
sérelmesnek, szakmailag meg-
alapozatlannak tartom a visel-
kedését.
r MoB-főtÍtkárként hadban
állni az edzőv el nem feltétle-
niil szerencsés.
Nem rá]lok hadban senkivel,
csak elmondtam a véleménye_
met. Innentől mindenki teszi
tovább a maga dolgát.
l A versen}zővel való szakítá-
savégleges?
Nem vagyok haragtartó. iliász
Nikolász tehetséges sportem_
ber, remélem' tanu]t az eset_
ből. Ha látom a páston, hogy
segítségre van szüksége, ha
bármikor megkeres, nyilván
mellette iállok. Nem csak köte-
lességből...


