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– Mi történt a júniusban 
szervezett grúziai Eb-n? Az 
olimpiai arany után min-
denki Európa-bajnoki cí-
met várt.
– Annyira fáradt voltam és fájt a 
derekam, hogy a cipőfűzés is ne-
hézséget okozott. Tizenhárom 
éves korom óta néha becsípődik 
az ideg, de versenyen ez most tör-
tént először. Ennek tükrében úgy 
érzem, nem kell szégyenkeznem 
a bronzérem miatt, kihoztam a 
maximumot. Elég sokszor vert 
helyzetből fordítottam.

– London után is képes volt 
fordítani, nem is akárho-
gyan.

– Mondhatni úgy is, hogy a pad-
lóról álltam fel. A londoni játékok 
előtt könyökműtéten estem át, rá-
adásul akkor hunyt el édesapám. 
Aki még emlékszik, tudja: a 2012-
es olimpián már az első forduló-
ban kiestem. De az azelőtti já-
tékokon is mindössze a 12. he-
lyen végeztem. Nem jött össze az 
aranyérem az Európa-bajnoksá-
gon, sem a vb-n. Csapatverseny-
ben sikerült néhány ezüstöt sze-
reznem, de egyéniben be kellett 
érnem a bronzzal. Ezek után so-
kan feladták volna, én viszont 
igyekeztem összeszedni minden 
erőmet, hogy álmaimat valóra 
váltsam. Az én példámból láthat-
ják: mindenhonnan van vissza-

út, kemény munkával és akarat-
tal meg lehet csinálni, még hogy-
ha az ember sokat esett is pofára.

– Miután Rio de Janieróban 
az első magyar arannyal 
villámrajtot biztosított a 
küldöttség számára, ki 
volt az, akinek a leginkább 
szurkolt?
– Az egész magyar küldöttségnek 
– sportágtól függetlenül. Örültem 
viszont a szatmári Pop Simona 
és a román párbajtőrcsapat tel-
jesítményének is. Régi és jó ba-
rátok vagyunk Simonával; szám-
talan alkalommal készültünk 
együtt, ezért boldogan nyugtáz-
tam, mindkettőnk álma telje-

sült. Ő a csapattal, én egyéniben 
szereztem aranyat Rióban, így 
mindketten olimpiai bajnokként 
térhettünk haza.

– Milyen érzés volt olimpi-
ai arannyal „csak” a har-
madik lenni 2016 Magyar-
ország legjobb női sportolói 
között Hosszú Katinka és 
Kozák Danuta mögött?
– Tisztában voltam azzal, hogy 
egyetlen olimpiai bajnoki cím ke-
vés az év sportolója titulushoz 

mindaddig, amíg másik két spor-
tolónak három-három aranyat 
sikerült begyűjtenie. Én ennek 
csak örülni tudtam, hiszen nem 
kis teljesítmény egy ilyen ország 
részéről: két olyan sportolónője 
is van, aki az ötkarikás játékokon 
különböző sportágakban három-
szor állhatott fel a dobogó legma-
gasabb fokára.

– A Tbilisziben szerzett 
bronz után milyen tervei 
vannak?
– Férjemmel családalapítási ter-
veket forgatunk a fejünkben, de 
addig, amíg megjön a baba, elő-
renézünk és készülünk a világ-
versenyekre.

– Akár 2020-ig?
– Teljes mértékben. Ott szeret-
nék lenni a tokiói olimpián, de 
még előtte itthon, a saját közön-
ségem előtt, a budapesti 2019-es 
világbajnokságon is bizonyíta-
ni akarok.
 

SZUCHER ERVIN

A hazai ralibajnokság ötödik fu-
tamára kerül sor július 14–15-én 
Székelyudvarhelyen és környé-
kén. Az idei kiírás legjobban várt 
párharca a kétszeres román baj-
nok, Simone Tempestini és Botka 
Dávid Európa-bajnok között fog 
eldőlni. A Hargita Gyöngye Ra-
li versenytávja 123 kilométer, a 
száz százalékban aszfaltutakon 
zajló viadalon tizenkét gyorsasá-
gi szakasz lesz. Az ünnepélyes 
megnyitóra július 13-án, csütör-
tökön este 8 órakor kerül sor a 
székelyudvarhelyi Márton Áron 
téren, a hivatalos edzéseket pén-
teken 8 és 13 óra között tartják 
Farcád közelében.

A verseny pénteken, július 14-
én 14.30-kor kezdődik, az el-
ső nap három szakaszt kell tel-
jesítenie a mezőnynek. Az első 
gyorsasági szakaszt Parajd és 
Borzont között, a Bucsinon tart-
ják, a 30 kilométeres szelektív a 
hazai bajnokság leghosszabb és 
egyben a viadal legnehezebb sza-
kasza is. Ezt követően a pilóták a 
Libán-tetőn keresztül érnek visz-
sza Székelyudvarhelyre, ahol 19 
órakor rajtol az első versenyautó 
a város központjában kialakított 
pályán. A szuperszpeciál idén 
is a Hargita Rali megálmodójá-
nak és egykori szervezőjének, 
Dietrich Árpádnak a nevét viseli.

A verseny másnapján, július 
15-én a rajt 8.30-kor indul újra, 
a mezőny három szelektívből ál-
ló hurkot tesz majd meg három-
szor. A legérdekesebb, illetve a 
leglátványosabb szakasz a hurok 
harmadik gyorsaságija, amely 
Lövétéről indul és Kalibáskőn ér 
véget, a 13,7 kilométeres szelek-
tív az utolsó átmenetelnél egy-
ben a rali Power Stage-szakasza 
is lesz. Itt kategóriánként az el-
ső három pilóta plusz pontokat 
szerezhet. Talán az egyik legjob-
ban várt harcot két 2016-os baj-
nok vívja majd. A tavalyi év Juni-
or WRC győztese és kétszeres ro-
mán bajnok Simone Tempestini 
egy Citroen DS3 R5-tel, míg a ta-
valyi Európa-bajnok Botka Dávid 
egy Skoda Fabia R5-tel áll rajt-
hoz a 25. Hargita Gyöngye Ra-
lin. A magyar pilóta egy év kiha-
gyást követően tér vissza az er-
délyi viadalra. A dobogós helye-
kért ugyanakkor kettejük viada-
lán kívül is nagy harc várható, 
hiszen az előzetes nevezési lis-
tán nem kevesebb, mint hat R5-
ös versenygép szerepel, ami idén 
egyelőre rekordnak számít a ha-
zai pontvadászatban.

Az előzetes nevezési listán 42 
páros szerepel a román bajnoki 
kiírásban, közülük többen is kül-
földről érkeznek majd a verseny-

re. A veterán autók versenyében 
öt páros harcol majd az elsősé-
gért, míg a rali ob-2-ben 13 autós 
nevezett.

„Nagyon örülök annak, hogy 
ilyen népes mezőny, összesen 
hatvan páros nevezett a jubileu-
mi 25. Hargita Gyöngye Ralira, 
közöttük két, világszinten is jegy-
zett pilóta, Simone Tempestini és 
Botka Dávid személyében. Úgy 
vélem, hogy a verseny időpont-
jának változása miatt – a szezon 
végéről a nyári hónapokra, az 
idény közepére – nagyon fontos-
sá válik a pilóták számára az év 
végi elszámolásnál, a megszer-
zett pontok tekintetében. A tavaly 
útborítást változtattunk, áttér-
tünk a murváról az aszfalt utak-
ra, ez pedig elnyerte a résztve-
vők tetszését, így idén ezen nem 
is változtattunk. Remélem, hogy 
idén is látványos lesz a verse-
nyünk, amelyen a nézők – akik 
tavaly is nagy számban látogat-
tak ki a gyorsasági szakaszokra 
– nemcsak a legújabb, R5-ös kon-
figurációjú versenygépeket lát-
hatják, hanem igazi veteráncso-
dákat is, amelyek közül néhány 
több mint negyven éves” – nyilat-
kozta Ferencz Csaba, a Hargita 
Gyöngye Rali főszervezője.
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Gary Lineker egykori angol vá-
logatott rátapintott a lényeg-
re, amikor azt mondta, a fut-
ball olyan játék, amikor két csa-
pat kergeti a labdát, és a végén 
a németek nyernek. Erre nincs 
jobb bizonyíték, minthogy Né-
metország a világbajnok, ifi vá-
logatottja megnyerte a korosz-
tályos Európa-bajnokságot, a fi-
atalokból összeválogatott má-
sodik (vagy harmadik) csapata 
elhódította a Konföderációs Ku-
pát. És ez nem véletlen…

A nagy focit játszó nemzetek-
nek van egy-két titkuk, ami nem 
is titok: mindenféle szinten ha-
gyományokból táplálkoznak, a 
múltból merítenek, hogy a jö-
vőt építsék. Egy-egy klubcsapa-
tuk évtizedekig a legmagasabb 
szinten játszik, és nincs olyan 
jelentős város, amelynek ne len-
ne élvonalban található együtte-
se. Nem véletlen, hogy a legerő-
sebb európai bajnokságok győz-
tesei fővárosokban vagy leg-
alábbis nagyváro sokban műkö-
dő klubok. Ugyanakkor minden 
jelentős csapat körül akadémiák 
működnek, ahol remek – általá-
ban a munkahelyéhez lelkileg-
testileg kötődő – szakemberek 
képezik a jövő focistáit. A sta-
dionok tömve vannak nézőkkel, 
hiszen a jó focira sokan vevők, 
ha azt magas szinten játsszák. 
Ritkaságszámba megy, hogy a 
szinte kivétel nélkül magántu-
lajdonban lévő klubok anyagi 
gondokkal küszködjenek, tehát 
minden adott az eredményes-
séghez.

A román vadkapitalizmusban 
mindennek a fordítottja igaz. 
Pillanatnyi érdekek köré szerve-
zett csoportok, befektetők gyors 
haszonszerzés reményében vá-
sárolnak meg vagy alapítanak 
focicsapatot. Nem számít a ha-
gyomány – talán a friss tulaj-
donos nem is ismeri azt –, nem 
számít a néző, nem számít a 
labdarúgó. De elsősorban nem 
számít a helység, a klub múltja, 
jövője. Mindössze a jelen, a be-
folyó pénz a televíziós közvetí-

tési jogokból, az esetleges rek-
lámbevételek, az illanó dicső-
ség jelent valamit. Nyilván nem 
az a baj, hogy valaki nyereséget 
szeretne elkönyvelni, ha befek-
tet egy csapatba. Ám nálunk a 
nyereség a kizárólagos cél, nem 
pedig eszköz az eredményesség 
javításához.

Ezeknek az „üzletemberek-
nek” – akinek egy része már 
börtönben van, másik része el-
tűnt a süllyesztőben – sike-
rült a csőd szélére vinniük vagy 
tönkretenniük focihagyomány-
nyal rendelkező nagyváro-
sok csapatait. A legmagasabb 
szinteken pedig falvak, közsé-
gek, kisvárosok csapatai jelen-
tek meg, amelyek nem jelen-
tettek és nem is fognak jelente-
ni semmit a román labdarúgás 
egén. Az első három osztály-
ban nincs csapata például Bras-
sónak, Nagybányának, Beszter-
cének, Vajdahunyadnak – hogy 
csak Erdélyt említsük. De van 
a 14 ezer fős Chiajnának (kettő), 
a 10 ezer fős Ovidiunak szintén 
kettő, ugyanakkor a temesvá-
ri vagy a krajovai csapatoknak 
már semmi közük a régi dicső-
séghez, hiszen ezek újonnan 
alakultak. (Megtévesztő lehet, 
hogy nevük majdnem ugyan-
az, mint az egykori jelentős csa-
patoknak).

Hogy miért lehet minden 
gengszter focicsapat tulajdono-
sa Romániában? És miért éri 
meg nekik? Íme egy példa: Uli 
Höenes, a Bayern München volt 
és jelenlegi elnöke egy adócsa-
lási ügyben másfél évet ült bör-
tönben és 43 millió eurót fizetett 
be az államkasszába. Nagyjá-
ból a dupláját annak, amit állí-
tólag elcsalt. Gigi Becali, a FCSB 
(volt Steaua) tulajdonosa ezzel 
szemben gazdagabban jött ki 
a börtönből, mint ahogyan be-
ment. Ez az egyik alapvető kü-
lönbség a két társadalom szabá-
lyai között. És többek közt ettől 
más a foci is…
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Beszélgetés Szász Emese párbajtőröző olimpiai bajnokkal

Padlóról a dobogó tetejére
A 2019-es budapesti vívóvilágbajnokság és a rá egy évre következő toki-

ói olimpiai játékok képezik Szász Emese párbajtőröző olimpiai bajnok leg-

fontosabb célkitűzéseit. A 34 éves sportoló babát is szeretne. Terveiről, a jú-

niusban zajlott tbiliszi Eb-ről és a tavaly nyáron, óriási csatában, az olasz 

Rossella Fiamingo ellen szerzett olimpiai aranyról kérdeztük a bajnokot. 

Udvarhelyről startol a Hargita Rali GyöngyeMitől más a romániai foci?

Az időpontváltozás miatt a pilóták számára fontossá válnak a versenyen szerzett pontok
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