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Urzica 2., Tófalvi 6., míg Novák ede csak 10. lett a szavazáson

Balázs Zsolt az évszázad sportolója
A Hargita Megyei Ifjúsági és
Sporthatóság a Marosvásárhelyi
Rádió román adásának sportszerkesztőségével közösen díjazta
Hargita megye elmúlt 100 évének
tíz legjobb sportolóját. A végső
győztes kisebb meglepetésre az
alpesi síző Balázs Zsolt lett.
Darvas Attila

K

darvas.attila@hargitanepe.ro

isebb meglepetésre Balázs
Zsolt alpesi síző lett Hargita megye elmúlt 100 évének legjobb sportolója – derült ki
szombaton azon a gálán, amelyet a
csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában tartott a Hargita
Megyei Ifjúsági és Sporthatóság és a
Marosvásárhelyi Rádió román adásának sportszerkesztősége. A rádió
és a sportigazgatóság által közösen
meghirdetett szavazáson összesen
1078 személy adta le voksát. Ebből
951-en a rádió honlapján szavaztak,
míg 127-en a megyében működő
napilapokból kivágott szelvényeken

adta le voksát. Balázs a szavazáson
olyan sportolókat előzött meg, akik
olimpiai, világbajnoki vagy épp Európa-bajnoki címeket szereztek.
Balázs az eredményt értékelve
nagyon szerényen és egyben őszintén nyilatkozott: „Bevallom, nem
számítottam arra, hogy én leszek
az évszázad sportolója. Mikor meghallottam, hogy lesz egy ilyen szavazás, majd később megtudtam, hogy
benne vagyok a legjobb tízben,
még akkor is azt gondoltam, hogy a
rangsor végén leszek. Nagyon nagy
megtiszteltetés olyan sportolók
között állni, mint Urzică, Tófalvi
vagy épp Novák Ede, hisz ők nálam
sokkal jobb eredményeket értek el.
Mindezen túl természetesen örvendek az elsőségnek, és köszönetet
mondok mindazoknak, akik rám
szavaztak. És itt most szeretnék élni
Abraham Lincoln idézetével: „Van
valami, ami a golyónál is veszélyesebb, és ez a szavazás!”
Balázs Zsolt 1963. január 14-én
született Csíkszeredában. Alpesi

Vákár Tamást (Vákár Lajos fia) Aurel Raţiu műsorvezető kérdezi

sízőként Bónis Ferenc tanítványa
volt. Hat alkalommal nyert országos bajnokságot, majd 1984-ben
részt vett a szarajevói téli olimpián.
Alig egy évvel később súlyos balesetet szenvedett, és nagyon kevésen múlott, hogy az egyik lábát ne

fotó: csíki zsolt

veszítse el. A baleset után nem tudott visszatérni sportolni, és edzői
karrierbe kezdett. 1992-ben már
mint edző tért vissza az albertville-i
téli olimpiára. 2004-ben Sportérdemrenddel tüntette ki Ion Iliescu
államfő.

A szavazás végeredménye: 1.
Balázs Zsolt (alpesi sí) a szavazatok
21,15 százalékát kapta, 2. Marius
Urzică (tornász) 12,45%, 3. Vákár
Lajos (jégkorong) 12,24%, 4. Udvari Dezső (cselgáncs) 10,76%,
5. Ionuţ Ţăran (szánkó) 7,97%,
6. Tófalvi Éva (biatlon) 6,14%,
7. György Szilárd (asztalitenisz)
5,10%, 8. Ferencz Réka (biatlon)
3,89%, 9. Fejér-Konnert András
(asztalitenisz) 3,80%, 10. Novák
Károly Eduárd (kerékpár) és
Kopacz Tibor (gyorskorcsolya)
3,15-3,15%, 11. Onodi Béla (cselgáncs), Miklós Magda (kézilabda), 12. Lőrincz Márton (birkózás), Molnár Levente (tornász),
13. Molnár Endre (vízilabda), 14.
Szabó Árpád (cselgáncs), Keresztes Lajos (birkózás), Antal Zsolt
(sífutás), 15. Fórika Ferenc (biatlon), 16. Miklós László (birkózás),
17. Sándor Lajos (birkózás), 18.
György Vilmos (biatlon).
Különdíj: Incze Szilárd (IRF
Taekwondo).
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