
Az egykori kivii16 <ittusdz6 30 6ve adja ;it hitvall6sdt, mes6l
6letritjii16l rendszerint telt h6zas el6adiisokon

Godcin jart Balczo Andrds,
a Nemzet Sportoloja
,,Sport, politika, hit" - igy foglalhatn5nk ossze sajdt szavaival
Balcz6 AndrSs, az eddigi - vilSgviszonylatban is - legeredm6-
nyesebb magyar ottus6z6, a Nemzet Sportol6ja godi el6ad5-
sSnak f6 t6m6it. A rendezv6nyre a Felvid6kiek Kor6nek meg-
hiv6sdra a J6zsef Attila M(vel6d6si HSzban ker0lt sor m5rcius
elej6n, mintegy 80 6rdekl6d6 el6tt.
A most 74 esztend6s, 12 gyermekes csalSdapa, tobbszoros
nagypapa mes6lt kenderesi gyermekkor516l, reform5tus-lelk6-
szi apai oroks6g616l, debreceni 6s nyiregyhdzi gimn5ziumi 6ve-
i16l, majd Pestre, a Csepelbe kerrll6s6r6l, sportol6v5 v5l6s6r6l.
Otven h5romt 6l' 7 3-ig tart6 sportol6i 6letritjdna k ismertet6s6t
csal6di tort6netekkel szinesltette. Az olimpiai bajnok beszdlt
otkarik5s 6s vildgbajnoki sikerei16l, elismerts6g6r6l, majd p5-
lyafut6sSt kovet6en nyilt, 6szinte, sz6kimond6 megnyilv6nul6-
sai6rt j616 ,,partvonalon kivrilre" dllitds616l is.
Mintegy m5sf6l 6r5s el6adds5ban vissza-visszat6r5 mot(vum
volt a nemzet, a sz6l5sszabads5g, a kozoss6g, a csalSd, az is-
tenhit, az akards-akarat, a demokr6cia, a h(s69, a teremt6 6s
az 6szintes6g fogalomkore.
Altal6ban,,tf | 6szint6n" besz6lt hitvalldsr6l, politikdr6l. Elhire-
srilt vele kapcsolatban a mond6s: ,,lgaz, amit a Balcz6 mond, de
mi6rt kell kimondani?" Nem volt az akkori rendszer kiszolg6l6ja,
sem rigynok, sem pdrttag - mes6lte mfltj6r6l -,ez\rl nem kap-
ta meg a vdrt elismer6st sport5gSban, hogy a legjobbakat ir6-
nyithassa felk6szi.il6srikben. Belovagl6k6nt dolgozott 6 6vig -

a vi169 legeredm6nyesebb ottusdz6i mtltjdval (!) -, majd '77-es

,,Krjldet6s" cimfi riportfilmje (rendez6je K6sa Ferenc) utSn
a szellemi szabadfoglalkozds(ak ritjdra l6pett. Harminc 6v alatt,
az orsz6g megannyi telepiil6s6re eljutva, tobb ezer nyilvdnos
el6ad5son adta 5t gondolatait sportr6l, politik516l 6s hitr6l.
Balcz6 Andrds hSromszoros olimpiai bajnok (egy6ni 6s csa-
pat) 6s k6tszeres ezr.ist6rmes, tizszeres vilSgbajnok, tobbszoros
v6b6-eztist- 6s bronzdrmes, valamint tobb mint tizszeres ma-
gyar bajnok ottusdz6. 1966-ban, '69-ben 6s '72-ben az 6v fdr-
fi sportol6ja. A Nemzet Sportol6ja 2004-16l'2011-t6l Budapest
diszpolgdra. A Nemzetkozi Olimpiai BizottsSg eml6kjelv6ny6t
1988-ban kapta meg, a Magyar Kozt6rsas5gi Erdemrend koz6p-
keresztj6t 1984-ben. 2001-ben Csik Ferenc-dijas 6s MOB-6r-
dem6rmes lett.

Vasvdri Ferenc
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Baranta
Tiz 6rem a godi kisdiSkoknak
Remek szereol6s ut6n t6rtek haza a B0zaszem lskola kisdi6k-
jai a mdsodszor meghirdetett Kispesti Orszdgos Csik6 Baranta
Viadal16l. Az 6si magyar tradicionSlis harcm(v6szeti versenyen
a ktilonboz6 teleptil6sekr6l osszesen 80 if ( sportol6 vett r6sz!
a jelenl6v6 22 csapatb6l a godiek - tiz dobog6s helyez6s mel-
lett - a legfiatalabb 6s legdinamikusabban fejl6d6 96rddnak jd16
ktilondijat is dtvehett6k,
A versenyz6ket 6letkoruk (6-14 6v) 6s srilyuk szerint szervezt6k
kateg6ri6kba. A verseny a csapatok l6tviinyos bevonulSsdval
kezd6dott; a versenysz6mok kozt szablyavivds, rigyessdgi fut6r-
p6lya-teljesit6s, birk6zds, hagyomdnyos magyar fegyverekkel
- bot, ostor, szablya, l, palzs - tortdn6 csapatbemutat6, illetve
Toldi-verseny, azaz njdemel6s szerepelt.
A baranta viadalon els6 helyezett lett Orosz Levente, Prepok Be-
nedek 6s Schrott MSrton; mdsodik helyez6st szerzett Cristescu
Anna, Tihanyi Patrik, il letve VasvSri Hunor, a dobo96 harma-
dik fok6ra Cs6sza Barna, Orosz Bogldrka, Sipos R6ka, valamint
Szmesk6 M5t6 dllhatott fel. A gyerekeket a Bfzaszem lskola ba-
ranta foglalkozdsain Singh-Bahadur Ruben k6szitette fel.

Vasvdri Ferenc

Wagner B6lint egyiitt iiriil 2004-es tanitviinyaival, akik biintet5kkel
diinttitt6k el a lila-feh6rek elleni csatiit

Labdarfg5s
Van ut6np6tl6s Giidcin
A Godi SE serdrll6 6s if risSgi kord labdarrig6inak menete-
l6sdr6l rendszeresen hfrt adtunk korSbban is, ez(ttal a leg-
kisebbek sikereirSl szdmolunk be. A mSrcius 15-ei hosszti
h6tv6g6n rendezte Wagner BSlint 6s csapata a BalSzsovits
Gyermeklabdar(g6 Torn5t, amelyen mintegy 200 lurk6
rrlgta a labdSt az eg6sz napos kr.izdelmek so16n.

V. F.
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Ered.mdnyek ' : r'
2gga:sg:1ffnq {6 ceagat): :

l. Gdd,2. tlTE, i. Mdudty tocisuli
2001'as tqrna {6 csapat):
1, Dunakevi,Kinizsit 2. 6ijd; 3. Vrit

.)006:osJorna {8 qstlat):
1. Miszdly Focisuli,2. Forest Ldbotlon,3. BVK
Kiemelt gaidi jdt6kosok:
ittpgh A:k Aiail, ioba Gerg(iQnaL, Hotvdth tkirk {2003). , , , 
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