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Gyerekfejjel öregnek
gondolta
az ötvenéveseket
Borkai Zsolt,
mától ő is
közéjük tartozik

Elégedett ötvenes
NAGY ELHATÁROZÁSOK NÉLKÜL, családi
kkörben
örbe ünnepli a félszázadikat Borkai Zsolt
Szűcs Miklós »
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sikerült, és bár
nagy a titkolódzás, szerintem most
is valami hasonló lesz – de az is lehet, hogy tévedek. Hiába keresem
az árulkodó jeleket, semmit sem
találtam, remekül titkolják. Szóval,
bármivel is készülnek, biztosan
meglepődöm majd.
 Milyennek képzeljük a MOB
elnökét, amikor elengedi magát?
Talán kevesen tudják, de édesapám
harmonikázik, mulatós zenét játszik. Remek hangulatot teremt,
szeretem, amiket játszik. Gyerekkoromban megtanultam nótázni,
énekelni, ami pedig a könnyűzenét
illeti, ott is vannak kedvenceim, a
Korál együttes számait igazán kedvelem.
 Régebben gondolkozott rajta,
mit szeretne elérni mostanra?
Mindig is voltak céljaim, de ezeket
sohasem kötöttem időponthoz
vagy korhoz. Az első ötven évem
a sport körül forgott, a torna sok
mindent meghatározott. Érdekes,
hogy gyerekként elsősorban világbajnokságot akartam nyerni, mert
azt gondoltam, annál nincs nagyobb dolog, mint hogy valaki a vi-
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lág legjobbja. Aztán persze láttam,
később pedig tapasztaltam, hogy
az olimpia mindenekfelett áll. A
kitűzött céljaim is ennek megfelelően változtak.
 Visszanézve elégedett azzal,
amit eddig elért?
Szerencsés embernek tartom magam, mert mindent elértem, amit
szerettem volna, legyen szó sportról, magánéletről vagy munkáról.
Hálát adok Istennek, hogy mindez
sikerült, bízom benne, hogy a következő ötven évben is hasonlóan
sikeresnek mondhatom magam.
Igaz ez még akkor is, ha természetesen velem is történtek rossz dolgok,
például elveszítettem az édesanyámat, de sajnos ez az élet rendje.
Mindent egybevéve azonban nincs
hiányérzetem, jól érzem magam a
bőrömben. A gyermekeim felnőttek, szurkolok, hogy elégedett, boldog emberek legyenek a magánéletben és a munkában egyaránt.
Mint mindenkinek, nyilván nekik
is vannak, lesznek nehézségeik,
amit szülőként nehéz kívülről nézni, de remélem, sikeresek lesznek.
És persze tudom, hogy elcsépelt
gondolat, de attól még igaz: ha
egészség van, minden van.
 Szokott fogadkozni?
Elhatározok dolgokat, és azokat
meg is csinálom, de nem vagyok az
a típus, aki újévkor vagy a születésnapján új életet kezd. Ha valamit el
szeretnék érni, azt viszont komolyan gondolom, és végigviszem. Így
tanultam meg repülőt, hajót, vitorlást vezetni, búvárkodni, lovagolni,

„

BORKAI ZSOLT
nem tud meglenni sport nélkül

Hetente három-négy
alkalommal mozgok,
mostanában leginkább teniszezem és
lovagolok.

síelni, és már egészen jól megy a
tenisz is.
 Észrevette, hogy csak sportos
fogadalmakról beszélt?
Nyilván nem véletlen, hiszen az
életemben minden a sporthoz
köthető. Amit ott megtanultam,
a céltudatosságot, az akaratot, az
elszántságot, azt az élet más területein is tudom hasznosítani. E
tekintetben az élsportolói múltam
például a polgármesteri munkámban is sokat segít.
 A polgármesteri és a MOB-elnöki teendői mellett marad ideje a
sportolásra?
Kell, hogy maradjon. Hetente három-négy alkalommal mozgok,
mostanában leginkább teniszezem
és lovagolok. Szerettem fallabdázni is, de a térdem miatt arról már le
kellett mondanom. Sokan mondják, hogy sportolnának, de nincs
rá idejük, én viszont úgy tartom,
ha valaki tényleg akarja, megtalálja a módját. Lehet hajnalban, lehet
késő este, ha valaki nemcsak kényszerből csinálja, hanem szereti is,
talál rá időt.
 Érzi a kort?
Sportolás közben néha már érzem,
sőt időnként már a kocsiba beszállás és kiszállás sem úgy megy, mint
régen. Érdekes, hogy talán a testem
még bírná, az agyam viszont időnként megálljt parancsol, óvatosságra int. Nem tudom, lehet, még
fellendülnék kézállásba, de szerintem már félnék megcsinálni, nehogy valami baj történjen.
 Szóval, ma már inkább elővigyázatos…
Lehet így is fogalmazni. Időnként
viccesen szoktam mondani, hogy
vigyáznom kell, már aggastyán vagyok.
 És egy ilyen aggastyán minek
örülne legjobban az ötvenedik
születésnapján?
Ha azokkal a barátaimmal, régi ismerőseimmel találkozhatnék, akiket mostanában ritkábban láttam.
Jó lenne, ha összejönnénk, beszélgetnénk, nosztalgiáznánk egy kicsit. Titokban bízom benne, hogy
a háttérben esetleg valami ilyesmi
szerveződik.

NEHEZEN
KEZDŐDÖTT

«
BORKAI ZSOLT
a kezdetekről

„A társakhoz
képest viszonylag
későn kezdtem
el tornászni,
majdnem hétéves
voltam, amikor a
szüleim levittek
edzésre. Aztán
hamar elment a
kedvem, amikor
láttam, hogy
a többiek már
cigánykerekezni
is tudnak, de
édesanyám egy
este megtanította
nekem ezt az elemet, így folytattam. Később még
két fordulópont
volt a sportolói
pályámban:
kilenc-tíz évesen
egy nullapontos
ugrás után úgy
döntöttem, a
könnyebb utat
választom, és
labdarúgó leszek,
de az edzőm, Röck
Samu szerencsére
hamar visszavitt
a tornacsarnokba.
Aztán 14 évesen
egy sérülés miatt
nem tudtam
elutazni egy versenyre, ami miatt
elbizonytalanodtam, de végül
túltettem magam
rajta, és maradtam a tornánál.”
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Nem jött össze, amit terveztem. Sajnos
két-három nappal a verseny előtt megfáztam, ami rányomta a bélyegét a teljesítményemre. A kötelező győzelmeket
hoztam, a nehéz meccseket viszont nem
tudtam megnyerni, ott az olyan apróságok is számítanak, mint egy megfázás.
Sajnálom, hogy érem nélkül jöttem haza,
remélem, az olimpián másként lesz. Ennek
szellemében folytatom a felkészülést.

A VB MINDIG ERŐSEBB, mint az olimpia,
de komoly ﬁgyelmeztetést kaptunk
Mivel az Asztanában rendezett
világbajnokságot záró csapatversenyben a magyar válogatott már nem képviseltette
magát, máris megvonhatjuk a
mérleget – ami nagyjából megegyezik azzal, amit Tóth László
szövetségi elnök mondott az
MTI-nek.
„Nem vagyok elégedett a
csapat teljesítményével, mint
ahogy az eredményekkel sem
– jelentette ki Tóth László. –
Ugyanakkor a világbajnokság
mindig erősebb, mint az olimpia, mert az országok duplázhatnak néhány súlycsoportban: az erős nemzetek közül

két-két japán, koreai, orosz
vagy francia vehet részt, ilyen
mezőny nem fog összejönni az
olimpián. Ezért nem vagyok
elkeseredve, csak kicsit szomorú, és sajnálom a versenyzőket,
akiknek pici kellett volna csak

az éremhez. Ez nagyon komoly
figyelmeztetés az olimpia előtt,
ugyanakkor a 2008-as játékokat megelőző 2007-es vébéről
a világ nagy bámulatára négy
bronzéremmel jöttünk haza,
amiből az olimpiára négy he-

Karakas Hedvignek is mehetett volna jobban Asztanában

tedik hely lett… Nem kell tehát
vészharangot kongatni, egységes a csapat, de oda kell figyelni
a hátralévő versenyekre.”

Negatív a mieink mérlege
Ha csak a számokat nézzük, azoktól
sem lesz jobb a kedvünk. A világbajnokságon tizenhat magyar dzsúdós lépett szőnyegre, tízen tudtak
legalább egy meccset nyerni, igaz,

itt érdemes ﬁgyelembe venni, hogy
nem mindenkitől várhattunk érmet.
Azt viszont tegyük hozzá, hogy mindössze három versenyzőnknek, az
egyaránt hetedik Karakas Hedvig-

nek és Ungvári Miklósnak, valamint
a helyezetlenül záró Csoknyai Lászlónak pozitív a mérlege: a mieink
összesen 18 győzelmet arattak, és 21
vereséget szenvedtek.
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Kicsit továbbmenve azt is
hozzátehetjük, hogy a mostani
olimpiai ciklus három vb-je közül kettőn érem nélkül maradtunk, míg tavaly Tóth Krisztán
második helye tartotta az ernyőt a sportág fölé. Úgy tűnik,
jók vagyunk, a magyar dzsúdónak a világ élvonalában a helye,
de mintha hiányozna a plusztudás, a szerencse, a motiváció
és az erő. Természetesen ehhez hozzájárulhatott egy-egy
apróbb gond, például a már
említett „kétindulós” rendszer,

viszont jelen helyzetben több
olyan ellenfél van, akivel nem
tudunk mit kezdeni – ahhoz
mindenképpen sok, hogy érmet szerezzünk.
Ezt a különbséget kell eltünR. B. B.
tetni.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Csapatverseny. Férﬁak. Világbajnok: Japán, 2. Dél-Korea,
3. Mongólia és Grúzia. Nők. Vb:
Japán, 2. Lengyelország, 3. Németország és Oroszország

