Rosszul nem is lehet donteni
A Nemzet Sportolói ma vdlasztanak új tagot maguk közé Buzdnszky Jenő megüresedett helyére
A

Nemzet Sportol

i

kapitány, jelenlegi szcivetségi el-

megvá-

n

lasztjrík maguk kozé Ú| tagrukat. Igen, végre nem ajánlanak,
hanem viílasztanak, mert meg-

kapták ezt

k így fogalmazott: ,,Énigyekez-

nék minél kevesebb szubjektívi-

tást belevinni a dologba, lehet leg
matematikai szempontok alapján

a

jogosítványt.
Buzánszky)en január ll-i halríla adta a fájdalmas aprop t,
amely ma 14 rára a Sportok
Házába egybesz lítja a magyar
sport él legendáit. Mivel az év
elején megreformrílt szabrílyo-

dÖntenék. Azaz megnézném, ki
milyen eredményeket ért el, és

azok nemzetk zi s lyát egyfajta
szorz nak tekinteném. Legut bb'
amikor Schmitt Pált választották

be a tagok ktizé' felmertilt Magyar

zás szerint az,,iiresedést'' ktive-

Zoltán

t

neve,

t

számomra most

hatvannaponbelii kellmeghozni a dtintést, a nemzet l1
sportol jrínak ma gy kell felríllnia az asztalt l, hogy meg-

lenne, és ezt nern mások ellen
mondom. Egyrészt két olimpiai

SPORTPOLITIKA

r

abszol

aranyat nyert, má$részt sportága,
a torna, a l lengés rnegrijít ja volt,
hiszen gyakorlatsort neveztek el

van a tizenkettedik.
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Ia, a Magyar vándort, amin
ámult a világ." Mocsai Lajos, a

Bnil nt Arrtt,r

A
L/

Iy gazdagsikerekben és héro-

legsikeresebb ma,gyar kézilabdaedz ,a Testnevelési Egyetem rektora a fentiekre rímelve mondta:

szokban a magyar sport, hogy

,,0bjektív mércétállítanék fel,

a cím 2004. májusi meghirdetése
ta igazán rosszul nem is lehetett
d nteni. Vitathat an azonban igen

-

egyrészt a sportág nehézsége,nép-

szeríísége,konkurenciája, másrészt a világversenyeken elért

b ség zaYara miatt. Legbb a tavaly jrínius 13-án elhunyt

éppen a

ut

alkalmas kiválasztott

eredmények alapján. Mindezeket
tekintetbe véve én Magyar Zo|tánt

tartanám most az optimális vá-

Grosics Gyula helyére Schmitt Pdlt
szavaztákbe, ekkor Maglar Zolttín
tornász, Varga Jdnos és Hegediis

lasztásnak.''
Mondhatnánk, hogy így 2-0 a _

Csababirk z , FenyvesiCsabavív
és Ged G4 rgt tik lvív jel lése

montreali

vált ismertté, mi pedig minimum
megfontolásra érdemesnek tartot-

tuk a négyszeres világbajnok asztaIiteniszez t,J nyer Istvdnt is. A nevezettek kriztil Fenlvesi Csaba az
egyetlen háromszoros olimpiai baj az egyk el feltételnek
nok,
aligha felel meg, hiszen ahazaikoz-

ám

életb l, sportb l régen,,nyomtalanul'' eltíínt.Á birk ztik _ talán nem
egészen ftiggetleniil a sportág élén

és moszkvai

citkarikás si-

kere mellett _ háromszoros világ-

és Eur pa-bajnok javára, csakhogy

A négyszeres olimpiai bajnok Kulcsár Gy

az ta bektjvetkezett választásokt l

-

most egyértelmiíen Varga ]ános
mellett tették le a voksukat Hegedtis Csabával szemben, de ez in-

kább,,ktizépdrint mérk zés'' volt.
A négyszeres olimpiai bajnok
Kulcsár Gy z , maga is a Nemzet

z

szerint a titkos szavazás lenne a

Sportol ja tegnapi érdekl déstinkre meger sítette, hogy ma
délután kett kor találkoznak, a
dontés m djával kapcsolatban pe-

dig anynyit árult el: ,'Szeretném,
ha titkos szavazássa|menne, miu-

tán mindenki mindenkit ismer,

megfelel

ma tizenegy voks dtint, és akik azo-
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mindenki mindenkinek a barátja." Ezek után nem is vártuk Kulcsár Gy z t l, hogy valljon színt,
két kívriláll bennfentest l azonba6gf leményt kértti nk, Kemény
férfi vízi labda-vál o8iatot:Wáu
tal narom olrmprar aranyat nyert
D

kat leadhatják: Balcz Andrds (ot-

tusa), F(jldi Irnre (srilyemelés),

Hammerl Ltíszl (sportltivészet),
Ivdnkay Mdria (parasport, asztalitenisz), Ktirpáti GyÖrg (vízilabda),
Keleti Ágnes (torna), Kulcsár Gy(iz(i
(

vívás ),

P ortisc

h Lajos$altk),

Rej t

Ildik'(vívás), Schmitt Fs-(vívás),
Székely Éva (uszás).

