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tematikus melléklet

SOROZAT   —
MELLÉKLET

SZÖVEG   —
SZABÓ EMESE

RIÓI FELVEZETŐ
„Én gyakran kapok a Facebook-oldalamra kedves üzeneteket, 
egészen kicsiktől is. Van, hogy csak annyit írnak, szeretnek és 
legyek a feleségük. Egyszer igazi levelet is kaptam, postán, a 
szövegen pedig látszott, hogy a feladó még írni is alig tudott. 
Elmondta, hogy minden a kedvence, ami velem kapcsolatos” – 
meséli Kapás Boglárka Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok, 
világbajnoki bronzérmes úszónő. „Személyes tapasztalatom 
kevés van, de amikor a debreceni Európa-bajnokságon 800 
méteres gyorsúszásban nyertem, az uszoda előtt egy kisebb 

tömeg fogadott: a lelátóról jöttek le, és örömmel kiabáltak 
felém. Ez volt az első komolyabb győzelmem, nagyon jólesett, 
ahogy fotóért, autogramért odajöttek hozzám. A mostani lon-
doni vb óta sokan keresnek, megismernek üzletekben is, ami 
nagyon kedves dolog, jó érzés, amikor gratulálnak. Nemrég 
az autóm miatt volt érdekes élményem: nekem is Rio Klubos 
kocsim van, azzal mentem haza a Komjádiból. Lelassított 
mellettem egy autó, a sofőr pedig puszikat dobált és tapsolt. 
Először azt hittem, hogy ez csak a kocsinak szólt, de aztán 
leesett, hogy valószínűleg felismert.”

SZUPERMAN ÉS SUPERMAN
„Rengeteg rajongói élményem van, az első, ami ezek közül min-
dig eszembe jut, hogy akárhová mentem, mindig kitaláltak vala-
mit, ami a nevemmel kapcsolatos” – mondja Szuper Levente, 
a magyar jégkorong-válogatott legendás kapusa. A Vasas SC 
jégkorong szakosztályának igazgatója, aki tagja volt a 2008-
as szapporói világbajnokság győztes gárdájának, tizennyolc 
évesen egy ottawai junior csapatban játszott. Ott egy idő után 
rászoktak arra, hogy szép védései után, a játékmegszakítások 
szünetében az eredeti Superman főcímzenét tették föl. „Erre a 
közönség fantasztikusan reagált. Később Olaszországban dalt 
írtak a nevemhez, egy úriember pedig verset fabrikált az egész 
csapatnak: ebben a sorok kezdőbetűi a neveinkhez passzoltak” 
– meséli. Kellemes emléke kötődik egy milánói szurkolóhoz is, 
aki többször családi körbe is meghívta, feleségével és gyere-
keivel igazi olaszos vendégszeretettel fogadta. A külföldön élő 
magyarok szintén mindenhol szeretettel látták, közösségeikből 
sokakkal össze is barátkozott.

FŐÁLLÁSÚ SZURKOLÓK
„A lövősportban korábban nem volt megszokott, hogy foci-
meccsekhez hasonló hangulatba kerüljenek a szurkolók, de 
Sydneyben, az olimpián ez is bekövetkezett: akkor tapasztal-
tam meg, milyen az, amikor a hátam mögött több száz néző 
drukkol. Köztük Szepesi Gyuri bácsi, aki a bronzérmemet 
közvetítette: olyan elánnal tette ezt, hogy hangját a lőállásban 
is hallottam, amikor kilőttem a korongot” – meséli Igaly Diána 
sportlövő. A skeetlövő olimpiai bajnok hozzáteszi, hogy, mint 
utólag megtudta, a kommentátort ki is vezették a riporteri 
állásból, amiért túl hangos volt. Utána visszasomfordált, tovább 
közvetített és szurkolt. „Ez hatalmas élmény volt számomra, 
mert ő úgy szurkolt, hogy közben dolgozott. Athénban is fan-
tasztikus volt, amikor annak hírére, hogy bekerültem a döntőbe, 
több száz szurkoló ült föl a tribünre, és zászlókat lebegtetve 
kiabálták az utána klasszikussá vált Dia, Dia, Hungáriát! Egy 
akkori tanítványom a szüleivel is eljött megnézni, hogy lövök, 
pedig nem is említette, hogy itt lesz. Hatalmas meglepetés volt, 
ahogy meghatódva kiabáltak a tömegből. Nagyon jó élmény 
volt, főleg, mert ő volt az első tanítványom.”  

A rajongók különleges szerepet töltenek be a versenyzők életében, gesztusaik komoly hatással lehetnek rájuk. 
Sportolókat kértünk meg, meséljék el velük kapcsolatos élményeiket, emlékeiket.
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