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Dtrörökuisszatűő
rovÁgrl TEzTSÉogxxrl vág neki az olimpiai
bronzérmes Szekeres Pát a második Ötven évnek
Szekeres Piál ötvenedik születés-
napját ünnepli. Tisztségeinek,
tevékenységeinek felsorolása
bőven kitenné ezÍ a cikket, az
első öwen évének történései
pedig az egész újságot.

Köztudomású, hogy ő az első
ember a világon, aki olimpirin
és paralimpián is nyert érmet;
oscar Pistorius lehetne a kö-
vetkező' de róla sok jót nem
tudunk írni. Szekeres PáIatőt-
csapattal nyert bronzétmet az
19BB-as szöuli játékokon, ami
szintén sporttörténelmi ;'elen-
tőségú tett, hiszen a mai napig
ez az utolsi érem (a női tőrö-
zőké mellet0, amelyet e nagy
múltú feg1vernemben magyar
színekben nyertek.

1991-es autóbalesete és ge-

rincsérülése után a paralimpi-
iíkon folytatta, három arannyal
és hiírom bronzzal. Amikor
2008 őszén sikeres péiyázatot
adott be a tőrvi1logatott szövet-
ségi kapitányi posztjára, a szak-

Szeteles Pál mintszteli biztosként ás
szakmai i8az$tóként íolytat|a

ma egy része megkérdőjelezte
a kerekes székes sportvezető
alkalmasságát, de egy biztos'
energiájára hosszú távon is
szükség lett volna. Egy év után
azonban elköszönt, a férfi- és a
női szakágnak pedig egyre ne-
hezebb a helyzete.

Nyílt természete is jó hatás-
sal lett volna hosszabb távon a
sportágra, hiszen a jelöltek egy

részével szemben a péiyázatát
hozzáÍérhetővé tette más okn ak
is még az'e|biráiás előtt: úgy
gondolta, ha nem őtválasztjék,
esetleg akkor is felhasználhatja
belő|e az űj szakvezető, amít
értékesnek tart.

Miközben újra meg újra fel-
túnik a politikai életben helyet-
tes á]lamtitkárként, a úváshoz
is mindig visszatér, még ha a

feg1vert le is tette egy éve. Ak-
kor magának is megfogalmaz-
ta, hogy a gyermekeinek az-
előtt akarja visszaadni a tőlük
elvett időt' mielőtt ők is szü-
lők lesznek, az ősznek üszont
új feladatkörökkel vág neki a
közéletben: miniszteri biztos
Iett és a kerekes székes vívók
szakmai igazgatója, csak hogy a
tisztségeit tényleg ne lehessen
felsorolni.

Kívánunk neki az első öwen
évnél is sikeresebb és boldo-
gabb második ötven esztendőt!
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