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Csodálatos sziget, ezüstös stranddal

Velünk ébredt Kaohsiung. Gépünk hajnalra ért a dél-tajvani városba, ahol a
hosszú repülôút után nyitogattuk szemeinket az új világra. A repülôtértôl a szál-
lásunkig csodálkozva figyeltük a számunkra ismeretlen falakat, hatalmas
háztömböket, a szemünk elôtt vágtázó reklámokat kínai, mandarin írásjelekkel.
Két hétre minden kis utcába, minden lakásba, minden szobába, minden tajvani
szembe beköltözik a sport olimpián túli világa. És mostmár itt vannak a ma-
gyarok is, elsô körben a szumósok és a testépítôk delegációja, ritmikus gim-
nasztikázónk és ejtôernyôsünk, valamint a csapatvezetés és az ötfôs médiacsa-
pat érkezett meg a 2009-es Világjátékok helyszínére.

Sétálunk egy külvárosi utcán, egy édesapa két ébenfekete hajú kislányával
asztalt barkácsol. "Welcome to Kaohsiung!" - mosolyog felénk. Már az elsô
napon önkéntesek hada nyüzsög körülöttünk. Korán érkeztünk, mindannyiunkra
jut legalább öt lelkes animátor a sajtóközpontban. A kényszer legkisebb jele sem
látszik rajtuk. Tudják, mit képviselnek, kényszeredetten mosolyogva, bocsánatot
kérve, de határozottan mondanak nemet, ugyanakkor madarat lehet velük fogat-
ni, ha sikerül teljesíteniük egy kívánságunkat. Szeretnek minket, és ez már elég
ahhoz, hogy ne érezzük idegenül magunkat.

Az akklimatizálódásból kora délután ébredve kihúzzuk szobánk függönyét,
de egy másik függönnyel, az ömlô esôvel találjuk magunkat szembe. Este meg-
nyitó. Vajon hosszú hónapok készülôdését teszi tönkre éppen a víz, mely a taj-
vaniak legjobb barátja és persze legnagyobb ellensége? Felhôszétlövô rakéták itt
nincsenek, csak a remény. Ez most elég. A vihar továbbáll, a víz pedig pára for-
májában marad az ünnepségre.

A busz nyugodt döcögése után óriási hangulatváltozás: a jármûrôl leszállva
hatalmas nyüzsgés fogad minket a Világjátékok központi stadionjánál. Egy
önkéntes pattan elénk, már rohan is velünk az arénába, ahol aztán hamar meg-
találjuk a helyünket. A lépcsôket, szektorokat, széksorokat figyelô, földre szegett
tekintet aztán kitárul a monumentális létesítményre. Ez hát a híres aréna, melyet
kifejezetten erre az alkalomra építettek. Elô az útikönyvet; tervezôje a világhírû
japán építész, Tojo Ito, negyvenezer nézô befogadására képes, és ami a világ többi
stadionja elé helyezi: a tetôre helyezett napelemekkel mûködik. Itt éreztük meg
elôször a tajvaniak számára hatalmas tétet. A remekül sikerült 2008-as pekingi
olimpiához mérten is bizonyítani szeretnék: az ország léptékének megfelelôen ôk
is tudnak nagyot alkotni. Ennek egyik szimbóluma volt a stadion, és talán éppen
ezért emlékeztetett kissé a kínai fôvárosban felépített Madárfészekre.
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országban tajvani kereskedelmi képviselet mûködik, amely konzuli szolgáltatá-
sokat is nyújt.

98 ország sportolói érkeztek Tajvanra, ahol 10 millióan várták izgatottan a
versenyeket 35 sportágban. Zászlók jobbról be, igen, az olimpiai lobogó is ott
díszeleg, hiszen az ötkarikás mozgalom teljes mellszélességgel támogatja az
olimpián kívüli sportágak seregszemléjét. A Világjátékokat, melyet Ma Ying-jeu,
Tajvan elnöke nyitott meg. Kék, vörös, zöld, fehér színben villant a stadion,
futurisztikus fénytechnika, hatásos tûzijáték a végére. A ceremóniát záró kon-
certen pedig illetlen módon már arról suttogunk: vajon bírják-e még a mieink a
hôséget az aréna küzdôterén, vajon nem lesznek-e fáradtak a másnapi kemény
megmérettetésre. Elkezdünk szurkolni.

A 2005-ös duisburgi Világjátékokon a nôi strandkézilabda-válogatott volt a
magyar csapat egyik ékköve. Együttesünk ezüstérmet szerzett, méghozzá nem
akármilyen körülmények között. A csoportkört nyeretlenül zárták a mieink, a
lebonyolításnak köszönhetôen azonban így is továbbjutottak, és hihetetlen
bravúrokat végrehajtva meneteltek a döntôig. Ott aztán hatalmas pechhel
veszítettek csak a brazilok ellen, egy utolsó pillanatban lôtt kapusgól jelentette
a vesztünket. A döntô utáni néhány könnycsepp aztán gyorsan felszáradt, és a
lányok nagy örömmel ünnepelték a kiváló helyezést.

A tajvani játékokra sajnos, nem sikerült kijutniuk a lányoknak, de itt voltak
helyettük a fiúk! Ez a csapat (a négy évvel ezelôtti nôi együtteshez hasonlóan)
olyan kiváló kézilabdázókból állt, akiknek az olimpián szereplô
teremkézilabda-válogatottba nem nagyon van esélyük bekerülni, nem azért,
mert nincs meg hozzá a tehetségük, inkább azért, mert így döntöttek. Többen
civilben vállalkozók, Babicz Balázséknak például remek borászatuk van, vagy
mert értelmiségi pályájuk elején járnak: Kovácsovics László egy gyôri keresztény
gimnázium tanára, Warvasovszky Donát pedig jogász. Ôk is álmodoztak vi-
szont, amikor sportolni kezdtek, amikor keményen edzettek hétrôl-hétre. És ez
az álom Tajvanon válhatott valóra.

A strandkézilabda az elmúlt négy évben hatalmas fejlôdésen ment keresztül
Magyarországon. A teremkézilabda kiegészítô sportágából önálló - persze nyári
- sportággá nôtte ki magát. Egyre többen specializálódnak a kézilabda vízparti
változatára. Tiszavasváritól Balatonboglárig számos pálya épült, és a kiemelt
meccseket nem ritkán több ezer nézô elôtt játsszák. A homokon zajló mecs-
cseken a szurkolók természetesen nem a labdavezetésben gyönyörködnek (ezen
a talajon lehetetlen pattogtatni), de látványosságban nincs hiány: a két pontot
érô gólok reményében gyakran láthatunk levegôben felugorva egész fordulatot
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Csodálatos sziget. Ez volt a megnyitó címe, és a tradícióktól, a

keletkezéstörténetüktôl egészen a gyárakig, a várost uraló, bicikliket felváltó
robogókig mindent megmutattak magukból a tajvaniak. Víz, tûz, föld, levegô -
négy alapelem, mely összeköti a kultúrákat. Verejtékes munka, ellentmondást
nem tûrô elhivatottság, higgadtság a versenypályán és gyôzelmi örömmámor -
ez pedig a magyar csapat.

Már jönnek is a mieink, Babicz Balázs strandkézilabdázó vezetésével.
Hatalmas ember, már a gödöllôi fogadalomtételen is gyönyörûen állt a magyar
lobogóval a két méternél magasabb, kölyökképû fiú. Megtapasztalhattuk, hogy
az ázsiaiak nemcsak külföldön fényképeznek szívesen, hanem saját hazájukban
is, pláne, ha az egész világot fogadhatják. Balázs mérete és ôszinte tekintete
miatt az egyik sláger volt, július óta valószínûleg minden tajvani család
számítógépének memóriakártyáján ott mosolyog a família egyik tagjával.
Beállósunk is szívesen pózolt a helyiekkel, akik gyakran sikítozva vették körbe
a méretes magyart, ô azonban végig hûséges volt: 

- Azt üzenem haza, hogy szeretem a barátnômet! - mondta el nap, mint nap
a magyar médiacsapat tagjainak. Ezúton is átadjuk az üzenetet…

Magyarország 74 versenyzôvel, 12 sportágban vett részt a világ második leg-
nagyobb sporteseményén: karatéban, aerobikban, ritmikus gimnasztikában, sárkány-
hajóban, szumóban, uszonyos úszásban, versenytáncban, strandkézilabdában, fal-
labdában, íjászatban, ejtôernyôzésben és testépítésben. A közönség az európai
államok küldöttségeit megkülönböztetett szeretettel fogadta, így a mieinket is.

Ovációt nem, de tapsot azért Kína is kapott. Az ázsiai óriásállam nem ismeri
el Tajvant független államként, így az országok képviselôinek bevonulásakor
mindenki kíváncsian várta: vajon az ázsiai óriásállam milyen módon képvisel-
teti magát az eseményen. Nos, a körülbelül 100 fôs delegáció távol maradt az
eseménytôl, a jelenlévô 40 ezer ember azonban tapssal köszöntötte a kínai
lobogó beérkezését a stadionba, mely mögül viszont hiányzott a megszokott
nagy csapat. A versenyeken viszont részt vettek, és 12 aranyat gyûjtöttek be.

Egy kis politikai háttér: Tajvan helyzete nem teljesen tisztázott. A Kínai
Népköztársaság a területéhez tartozónak tekinti. Maguk a tajvaniak a Kínai
Köztársaság tajvani tartományához tartozónak tartják a szigetet. Az ország
központjaként Tajvan legnagyobb városa, Tajpej funkcionál északon, második
legnagyobb városa a másfél milliós Kaohsiung délen. A Kínai Népköztársaság -
az "egy Kína" elvnek megfelelôen - nem ismeri el Tajvan államiságát, és megsza-
kítja a diplomáciai kapcsolatot azokkal az országokkal, amelyek Tajvannal
diplomáciai kapcsolatot tartanak fent. Ezt 25 ország vállalta be, de nagyon sok

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget

The W
orld G

am
es 2009

12



gyôzték az arabokat. A csapat mindkét szettet megnyerve, 2-0-s sikerrel jutott a finálé-
ba Tajvanon. Hímer Zoltán szerint az omániak sokat profitáltak az elsô meccsbôl. 

- Több kombinációnkra külön készültek, ezért meccs közben változtatni kel-
lett a taktikán. Készülünk az esti fináléra, ahol a brazilok, vagy a horvátok ellen
lépünk pályára. Mindkét együttes nagyon képzett, de egy kiélezett döntôben
bármi megtörténhet - mondta a magyar válogatott vezéregyénisége.

Ellenfelünk a horvátokat legyôzô Brazília volt a döntôben. A csoportkör után
tehát hamar eljött a visszavágás lehetôsége. A délelôtti elôdöntô után Császárék
az egész napot a szállodában töltötték, várva az esti nagy mérkôzést, gondo-
lataikba merülve, elemezve a csoportmeccs tapasztalatait. Mi pedig nem moz-
dultunk a partról, mintha csak az esélyeinket ôrizgettük volna, vártuk az
éremhozó estét, Kósa Gábor IHF-megbízottal mérlegeltük a lehetôségeket.
Hamar eljött az este, bemelegítésként kiszurkoltuk a gyôzelmet a magyar
szövetségi kapitány, Neukum Tamás irányította olasz nôi csapatnak. Amikor a
hölgyek fináléjának vége, már egy tût sem lehet leejteni a magyar szektorban.

A meccs elkezdôdik, a strandkézilabdában megszokott módon bömböl a
zene, a drukkerek hangja nehezen jut el a pályára, de ugye halljátok, hogy
veletek vagyunk, ugye halljátok, hogy Ria, ria…? Hihetetlenül kemény meccs. 
A brazilok alaposan felkészültek ellenünk, és sajnos, keveset hibáznak. Ôk is
magukkal hozták a lelküket, ôk is akarják a világot, az aranyat. Mindez hiva-
talosabban: az elsô szettet elvesztettük, a másodikban komoly esélyünk volt az
egyenlítésre. Végül a kiválóan védekezô brazilok 2-0-s gyôzelmükkel kaparin-
tották meg az aranyérmet.

Nem törtek össze a mieink, és Vártok Ákos szövetségi kapitány is elégedett az
eredménnyel:

- Éremért jöttünk Tajvanra, és sikerült. Egy hónap alatt két fontos világ-
versenyen vettünk részt, az Eb-n bronzot, itt ezüstöt szereztünk. Jó érzés volt
látni a sok magyart a lelátón.

Az ezüstön kívül a magyarok még egy dolognak örülhettek: a csapat zászló-
vivôjét, Babicz Balázst választották a Világjátékok legjobb férfi beállósának a
strandkézilabdázóknál. Az érmek átadásánál a legnagyobb tapsot a szimpatikus
magyar csapat kapta, és a kemény, vagány fiúk könnyeikkel küszködve vették át
a medáliákat, szemben a tomboló magyar táborral. A kaohsiungi Shiziwan-öböl
magyar hôsei: Babicz Balázs, Császár Ferenc, Hímer Zoltán, John András,
Kovács Péter, Kovácsovics László, Musits Norbert, Szabó Péter, Tuba Kovács
Ervin, Dr. Warvasovszky Donát, Réti Attila csapatvezetô, Hajdu Tamás edzô és
persze Vártok Ákos szövetségi kapitány.

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget

Th
e 

W
or

ld
 G

am
es

 2
00

9

15
a dobás elôtt, kínai figurát, gyönyörû távoli átlövéseket.

A szervezôk tökéletes helyszínt választottak a strandkézilabda-mérkôzések
lebonyolítására. A viadalnak Duisburgban egy erdôben adtak otthont, míg
Tajvan kihasználta helyzeti elônyét, és a Dél-kínai-tenger homokos partján, egy
alvóvulkán árnyékában alakított ki két pályát, melyek atmoszférája már fél siker
volt a szervezôk szempontjából. Nem csoda, hogy minden náció képviselôi
szívesen jöttek ide drukkolni, és persze megmártózni a tengerben. Nagy pan-
csolást nem rendezhetett senki, mert a Baywatch-ra cseppet sem emlékeztetô
"parti ôrség"  - egy tagbaszakadt rendôr egy hatalmas fabottal - rövid türelmi idô
után mindenkit kiparancsolt a vízbôl. 

Remek elôjelekkel érkezett a magyar csapat Kaohsiungba, hiszen az Európa-
bajnokságon bronzérmet szerzett Vártok Ákos együttese, de a csoportból nem
ígérkezett könnyûnek a továbbjutás, mert a világbajnok Brazília és a házigazda
Tajvan is az ellenfelek között volt. A kemény meccsek elôtt a srácok nem voltak
restek, és ellátogattak a többi magyar sportoló megmérettetéseire is, akik pedig
nem voltak hálátlanok, de errôl majd késôbb. A laza, mosolygós fiúk egészen más
arcukat mutatták a strandon. Az egyik edzôpályán gyakoroltak a meccsek elôtt, és
ott már nyoma sem volt a viccelôdésnek, pláne nem a könnyelmûségnek.

A világbajnok Brazília ennek ellenére nehéz falatnak bizonyult. A B-csoport
elsô találkozóján a mieink az elsô szettben 21-19-re veszítettek, míg a második
menetet 27-15-re bukták el. 

Vártok Ákos csapata Omán ellen javíthatott, és meg is tette, méghozzá
imponáló magabiztossággal: az elsô szettben 28-12-re gyôztünk, a második
menetben pedig még nagyobb különbséggel, 26-6-ra diadalmaskodtunk.

A Tajvan elleni csoportzáró mérkôzés dôlt el, hogy a hazaiak vagy a ma-
gyarok végeznek-e a második helyen. Együttesünk az elsô szettet 18-16-ra meg-
nyerte, a másodikat azonban 17-12-re elvesztette. Következett a döntô menet,
mely ismét a mieinknek sikerült jobban: 10-6-ra gyôztünk. 

Csapatunk a B-csoport második helyén végzett, így az A-csoport harmadikja,
Pakisztán volt az ellenfél. Parádés elsô menetet produkáltunk és 19-5-re nyertünk. 
A magyar tábor tombolt, gyakorlatilag az összes magyar versenyzô kilátogatott a
találkozóra. A második menetben újra 0-0-ról indultak a csapatok, és az elsô
játékrészben teljesen szétesett pakisztáni csapat összekapta magát. Kapusposzton fel-
javultak, de szerencsére a mieink is jól védekeztek, így ha csak 11-9-re is, de hoztuk
a második szettet, 2-0-ra nyerve ezzel a találkozót.

A mieink a csoportkör után ismét találkoztak Ománnal, és az elôdöntôben is le-
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