Hiányzó sztirkeállomány vagy alaposság?
A kilenc, szerződést aldírő sporttig közül a birkóztÍs

és a

torna mdr bemutatta koneepciójdt, heten még adósak

Csaknem egyhrínapja, oktríber l6-ánkilenc szaksztivetséggel - atlétika' birktíás' cselgiíncs, korcsolya, ttusa, sportltivés zet, tenisz,
torna, sás _ aláírta a Magyar olimpiai Bizottság és az Emberi
Er források Minisztériuma illetékes ríllamtitkársága a 16 kiemelt
sportág fej les ztési koncepciríj ár l sz
szet z dés eket. B emutat
edzésen a tornászok és a birkrízríkm ar vazo|tákis a terveiket, jtiv
héten az risztík késziilnek hasonl ra, mik zben hét másik sportágban (asztalitenisz, evezés, kajak-kenu, kerékprír,tiktilvívás, rtiplabda, vívás) még mindig dolgoznak a programon' pedig mát az
idén sázmilliríkat lehetne és kellene értelmesen elktilteni.

i,l DpÁr_FÁnrr
edden kora délután a tornacsarnokban, a magyar válogatott keretedzésén Simicsk Istvdn spottért és ifriságért felel s

államtitkár kiugrott

a

cíp jéb |,

ledobta azak ját, majd felkapaszkodott a korlátra, ahonnan nem is
esett le, mi ttibb, a saslengése osztatlan elismerést váltott ki. Ám a
magyar kormány sportbarát voltának immár materiális hozadéka
is van, és a tizenhat kiemelt sportág2020-ig sz l , 135 milliárd forintos támogatása abba a szakaszba lépett, amikor már kezd dhetnek az els , 12,5 milliárdos titem
utalásai. A Magyar 0limpiai Bi-

Zottság (MoB) kilenc sportági

sz vetséggel okt ber 16-án a|áfuta
a szerz dést, és els ként a Magyar
Tornasz vetség vezetése számolt

arr

hogyan képzeli el a sportágfejlesztést. Eloljár ban SimicsIstván - még a gyakorlata el tt
_ emlékeztetett arra, a torna min-

be

1'

k

den más sportág a\apja, amely

2020-ig8'7 milliárd forintot kap, s
az els részletben az év hátraJev

részére650

milli t.

ami késik, nem mrilik, ezen ahé-

Í n me$orténhet

olimpiai

csapunk nagy tinneplést.''
Szab Bence, a részben szintén
illetékes MOB f titkára a késedelem kapcsán sarkosabban fogalmazott sportvezet kollégájánál:

,,Nem tudok másra gondolni,
csak arra, hogy a koncepci kkal
még ad s sportágakban kevés

guk nyílik ríj vidéki régi s k z-

A tornacsarnokba pedig a bir-

k z k k lt znek majd, akik régen
kin tték a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban találhat

Mtiller Ferdinánd-edz termet, s
az átalakítás után most végre

majd lehet ségtik nyílik a szom_
szédos nagyobb létesítménybe
ktilttizni, amit 50 milli forintért
alakítanak át' Mindez tegnap dél-

el

tt hangzott el a válogatott egy-

kori kivál edz jér l

elnevezett

az a|áírás.

munkával. Ám emiatt már nem

oldják' de erre is csak szííkÓsen

nív s versenyeket.

eztetéhét-

jov

akadtak gyorsak és kevésbé gyorsak, s az államtitkárság minden
segítséget megadott:,,Pr báltuk
cs kkenten i az ál]rami btirokáciát,
cserébe részletes kÓltségtervet és
elszámolást kérttink. Az ciktilvív k
után t bb más sztivetség vezetése
jelezte, r videsen készen lesz a

telt, most viszont a kormány támogatásának kosztinhet en ríjraépíthetik a sportágat. Lehet sé-

rendeznének

egy
s

Ezt érdekl désiinlae Simicskrí
István is meger sít ette, hozzátév e,
hogy mint a sportban általában,

bajnok elntike elmondta, hogy az
anyagi forrásaik eddig jobbára arra korlátoz dtak, hogy a feln ttés az utánp tlás-válogatott felkészítésétés versenyeztetésétmeg-

pontokat létrehozni, például Miskolcon, a meglev békéscsabaités
gy rit meger sítik, s komoly fejlesztések várhat k Szombathelyen
és Debrecenben is. A tornasport
f városi bázisa a Kcircsarnok lesz,
ahol 1000-1200 f s ktiz nség el tt

utols

sek a minisztériumban,

Mag1lar Zol-

tdn, a szovetség kétszeres

fejlesztési terwel

ten lezajlottak az

l

SPORTPOLITIKA

a

A

M

ller-teremb l a tornacsamoldca

teremben, ahol szintén Simicsk
István jelenlétében Heged s Csa-

ba, a sztivetség olimpiai bajnok

eln ke

és Ldzdr Jdlros alelntik számolt be a fejlesztési tervel<r l. Az

itt - kuzd sportos
mriltja és jelene ellenére - nem
szállt be birk zni a sz nyegre, de
elmondta, hogy az év hátralev
részéte 509 milli forint jut a
sportágnak, az els titemben 948
államtitkár

milli

,

2020-igpedig mintegy hét-

milliárd. Az els részlet 64 százalékát a szakosztályok kapják, további 20,5 száza|ékát pedig a 12
kisebb és 10 nagyobb regionális
ktizpont, mert mint Hegedtis vá-

k lt

zrreka birk

áK

de a tatai

sz

nyegek is

zoLta, a sz vetség fejlesztési koncepci jának az a kezd lépése,
hogy az alapokat, a m helyeket
meger sítse. Az els klub már

ezenahéten (ríllami) pénzhez jut,
a részletes elszámolást pedig kti_

ltln honlappal és telefonos call

centerrel segíti a sztivetség.
Akad, aki még messze nem tart
itt. A vív k azokkozé tartoznak,
akik egyel re nem írták alá a szerz dést a minisztériummal - amit
a MOB-nak is j vá kell hagynia -,
de a szovetség f titkára, Polgar
Pdlreményei szerint tíz napon belul k is sorra kertilnek: ,'Egyrészt
alaposan átgondoljuk, hogy mire

maradnak

FoTÓ:HEGEDŰs ti4ÁRTA

kriltstik a pénzt, másrészt nem
akarunk azoknak a szcivetségeknek a hibájába esni, akik már benyujtottrík a tervezettiket a sportági támogatás feIhaszniílására, de
az Emberi Er források Minisztériuma (Emmi) visszaadta nekik,
hogy még dolgozzanak rujta." J
érvek, bár ne feledjtik, kilenc sz vetségnek sikertilt az alapos munkát id ben elvégeznie. Az kÓlvi
v k sem írták még aLá a szerz dést, Cs(itt)nyi Sdndor elncik sze-

rintazért,mert bár kész voltakkorábban, az tinnepélyes aktus ,,helyett" ki kellett mennitik a ka-

zahsztáni világbajnokságra. Ám

volt a sztirkeállomány áhhoz,
hogy az anyagokat id ben elkészítsék. Ezt riási hibának tartom,
mert ekkora lehet séget'talán
mé8 sosem kapott a magyar

sport, mint most. Yége a Panaszkodásnak, hogy erre nincs pénz,
meg arra nincs pénz, viszont g zer vel kellett volna dolgozni a terveken. Azok a sz vetségek, ahol
igazán professzionális munka folyik, ezt már megtették, s ne feledjtik, a t bbieknek szorít azid ,
hiszen nektink rendszerkontrollt
is kell végezntink a szerz dések
aláírása és a támogatás elutalása

e| tt. Azels titempénzeitvivont
még az idén kellene elktilteni, s
nem minde$f, míre."

