
HALHATÁTLA]{0I( l(tu BlÁ

ínkább, mert csupa olyan spor-
toló közé ke1iiltem, aki rengeteg
örömteli píllanatot szerzett ' a
ftng/ar szurkolóknak - mondta
Buziánszky Jenő. _ A csapattdr-
saimmal én is mindigezt próbáI-
tam elérni, és a mai labdarúgók-
nak is azt üzenhetem, a futball
nem önmagáért uan, nem k csak
a játékosokért' hanem a szurko-
lókért. Úg kell teljesíteni, hogt
boldogstigot csempéssz a druk-
kerek életébe _ ftiképp címeres
mezben."

EgyÜttanyerczl
ltA6YTÍnnm És guzÁilszKY JEt{ő mettett dÖntottek
az eddigi tagok - decernberben iktatják be az Újakat
Az eddigi tagok több mint ötven
szénalékának, vagyis legalább
tíz embernek kellett megjelen-
nie a Halhatatlanok klubjrának
keddi közg1'tilésén a Komjádi
Béla Sportuszodában, hogy a
közgyrílés szav azőkép es le gyen,

és két új tagot viílaszthasson a
közelmú]tban elhunyt Grosics
G1ula és Sándor Károly helyett.
A klubtagok köziiLl tizenketten
jelen1ek meg' így eldönthették a
kétlegendás labdarugó helyett k
kertiljön be közéjtik. A klubtagok
úgy gondolttík' Buzánsz(y Ie-
nőnek, az Aranycsapat egyetlen
élő ta$ának feltételnti] köztiik a
helye.

,,Kellemes meglepetésként ért
a díj, de nag/on örülijk neki,
hatalmas megtiszteltetésnek ue-

szem, hogy a halhatatlanok tór-
saságának tagja lehetek, annál k

Az olimpiai bajnok' vitágbaj-
noki ezüstérmes játékost - akir-
csak az nso.hu olvasói - a klubta_
gok is egyértelműen támogatták.
Kásás Tamás hiáromszoros olim-
piai bajnok íanlabdazó és Nagy
Tímea kétszeres olimpiai bajnok
párbajtőrvívó között először
döntetlen a]aku]t ki a szavazá-
son (6-6). Némi átgondoltis után
még egyszer szavaztak, és ebból
Nagy Tímea jött ki jól, 7-5-tel.

,,Mmln TarruÍs grarukiló sms-e
uolt az első hír a ngsá'gomró[ de

fi,llálhilüefiefioH
klubiánaktagiai
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Székely Éva Torrik Ferenc, Vasku-
tl lstván, Wichmann Tamás

elősziriem is tudtam, hogt mi-
ról uan szÓ, hiszen napi kapcso-
latban uagtunk - mondta Nagy
Tímea, aki most is nagyon sze-
rény maradt. _ Kicsit olyan ez,

mint a paston, amikor gúztes-
ként a többiek helyébe képzelem
magaftWt, hiszen a többi jeltÍlt,

Ktistis Tamds, Kouács Antal és

Kouács Istwin ugnnúgt meg-
érdemli a tagságot. Azt persze
nem ígérhetem, hogt azon leszek,
hogt hamar bekerüljenek a he-
Iyemre."

Az új klubtagokat december
közepén, ünnepélyes keretek
között iktatják be.


