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Tisztelt Miniszterelnök Úr, Klubvezető Úr, tisztelt Sportolók és Vendégek, 

Hölgyeim és Uraim! 

Budapest és a Vasas ismét gazdagabb lett. A rendszerváltozás után sajnos sok 

sportlétesítményt felszámoltak, van mit pótolnunk. Az irányváltás egyik fontos 

lépése a mai állomásnak. A Vasas Sport Club tavaly ünnepelte fennállásának 

századik évfordulóját, és most újabb lépéssel került közelebb ahhoz, amit 

története során megszoktak tőle, a fejlődés, a kiteljesedés, a nemzetközi hírnév 

folyamatos ápolása útján. 

Felemelő és egyben megnyugtató a főváros egyik nagy múltú sportklubjának 

létesítményátadó ünnepségén részt vennünk. Megint érezhetjük, hogy az utóbbi 

2, 2 és fél évben valami változik, aminek változni kellett. Az értékrend. Ez a 

fővárosban is hat. Budapest, a nemzet fővárosa közigazgatási, kulturális és 

turisztikai vezető szerepén túl a sportéletben is iránymutatónak számít, ezért is 

szóra érdemes a mai alkalom. Magyarország és Budapest versenyképességét 

nem csupán a piaci, kereskedelmi vagy kulturális résztvevők és szolgáltatók 

erősítik, hanem hozzájárulnak a nem forintban, vagy euróban mérhetők, így 

sportegyesületeink, sportolóink is. Az eltelt több mint száz év alatt a klub 



komoly eredményekkel gazdagította a város és a nemzet hírét. Kiemelkedő 

sporthagyományokat is őriz, nagy elődöket tudhat magáénak és – nem utolsó 

sorban – a Vasasé az ország egyik legnagyobb utánpótlás bázisa. Jó egy klub 

zászlaja alatt lenni Papp Lászlóval, Illovszky Rudi bácsival, Mészöly 

Kálmánnal, Mocsai Lajossal vagy Madaras Norberttel, Steinmetz Ádámmal és 

Szilágyi Áronnal.  

Egy sportklub feladata túl azon, hogy lehetőséget nyújt a profi sportolók 

versenyekre való felkészüléséhez, hogy nevelje a jövő nemzedékét, biztosítsa az 

utánpótlást. Mindannyian tudjuk, mennyire fontos, hogy felnőjön utánunk olyan 

nemzedék, amelyik érzi a küzdésvágyat, a kitartást, a győzni akarást a sportban 

és a hétköznapi életben. Ezeket klubtagként és csapatjátékosként tanulja meg 

igazán az ember, ahol megéli, hogy tartozik valahová, valakikhez, egy összetartó 

közösséghez. A Vasas, mint klub, az elmúlt száz esztendő alatt képes volt a 

hovatartozás érzését megadni sok kiváló sportolónak. Napjainkban két és 

félezer, a szakosztályokban napi szinten edző sportolón túl ezrek használják a 

Klub létesítményeit, szolgáltatásait, kiszolgáló helységeit. 

Budapest számára fontos a most átadásra kerülő, felújított csarnok. Fontos, mert 

a sport nevel is. Nevel mindarra, ami leértékelődött, de nehéz élni nélküle: 

tisztelet, alázat, egyenesség, akarat, kitartás, sőt becsület. 

 Ezért is támogatta a lehető legnagyobb mértékben a Főváros, a fővárosi 

társaságok TAO támogatásai révén a beruházást, több mint 300 millió forint 



értékben. A felújított létesítmény fontos közcélú feladatot lát el. Különösen 

hasznosak az ilyen beruházások annak ismeretében, hogy az elmúlt húsz év 

során a korábban nagyszámú budapesti sporttelep és vállalati sportpálya helyére 

épült bevásárlóközpont, vagy kereskedelmi szolgáltató centrum. Régi 

eredményeink, sikereink és hírnevünk visszaállításához szemléletet kell váltani, 

és ez a mi dolgunk. Ezen az úton indultunk el, ezen akarunk tovább menni. 

Engedjék meg, hogy köszönetem fejezzem ki a klub vezetésének, gratulálok 

Markovits László elnök úrnak az eddig elért nagyszerű eredményekhez. A 

nemzeti, olimpiai, és világbajnoki szereplésekhez és sikerekhez. 

Kívánom, hogy ez a most átadásra kerülő, mindössze fél év alatt elkészült 

edzőcsarnok segítse eredményesen a Vasast a jövő remélt sikereinek elérésében. 

Jó munkát és sok örömet kívánok. 


