
Interviu Ivan Patzaichin:`Sunt foarte apropiat de Sibiu. Nasii mei sunt sibieni`
Ar putea sta lejer pe acelasi piedestal cu Gica Hagi, Nadia Comaneci sau Ilie Nastase. Cu toate acestea
este mult mai discret decat cei trei enumerati mai sus. Intr-o astfel de discretie s-a aflat si saptamana
trecuta la Sibiu. S-a plimbat pe centru, a depanat amintiri la Ramada, apoi s-a intors acasa. Ce legaturi
exista intre marele sportiv Ivan Patzaichin si Sibiu, aflati in randurile urmatoare. 
  
  Reporter: Cand ati auzit ultima oara de un mare sportiv sibian sau de vreo performanta sportiva
deosebita a unei echipe sibiene? 
  
  Ivan Patzaichin:In afara de Vointa Sibiu n-am mai auzit in ultima vreme de nimic notabil in domeniul
acesta in Sibiu. In trecut tin minte ca era o cu totul alta treaba, exista echipa feminina de handbal, cea
masculina, a fost Inter Sibiu, a fost si o echipa de volei daca nu ma insel, ati avut ceva mari sportivi. Acum
sportul nu este prea iubit in Sibiuvad. 
  
  Rep.: Credeti ca avem o problema in ultima vreme cu sportul? 
  
  I.P.:Sigur ca este o problema dar nu este numai cazul Sibiului, in general sportul este lasat mai la o parte
in Romania. In toata tara cei care se ocupa de administrarea fondurilor nu mai considera sportul ca pe
ceva important, esential, iar rezultatele se vad peste tot. Mi-e frica de faptul ca nici acum, in cel de–al
doisprezecelea ceas, nu ne vom trezi si daca acum nu vedem ca trebuie sa facem ceva pentru sport
probabil ca vom avea un sport de performanta locala. Ne vom intrece noi intre noi si impreuna suntem
mult in urma altor tari si a altor sportivi. 
  
  Rep.: Ziceati ca dintre marii sportivi sibieni doar de Vointa Sibiuati mai auzit cate ceva acum, recent.
Credeti ca rezista in Liga I? Ati vazut vreun meci de-al lor? 
  
  I.P.:Sigur, i-am urmarit la televizor si par destul de dornici de performanta. Din ce am vazut pana acum
cred ca ar putea rezista, de ce nu? Sau ca sa o spun altfel, am vazut in Liga I echipe mult mai slabe ca ei,
deci au toate sansele. Pentru performanta totusi, le-am mai trebui si altceva, este nevoie de bani, de
sustinere si ca sa fiu sincer, mi-ar placea sa aiba cat mai multe victorii pentru ca, intr-un fel, sunt foarte
legat de Sibiu. 
  
  Rep.: Cum asa? 
  
  I.P.: Pai eu sunt sibian prin adoptie, cum se zice, nasa mea este nascuta in Sibiuiar nasul meu este din
Sibiel, asa ca ma simt foarte apropiat de orasul acesta si de oameni. 
  
  Rep.: Inseamna ca veniti destul de des pe la Sibiu? 
  
  I.P.: Nu chiar des, dar vin de cate ori pot si am ocazia. 
  
  Rep.: In cazul acesta ziceti-mi doua trei lucruri frumoase care va plac la oras, pe unde iesiti la plimbare
sau la vreun restaurant deosebit? 
  
  
  I.P.: Da, centrul imi place foarte mult. Chiar si astazi (miercuri, 26 octombrie n. r.) am fost la plimbare
prin Sibiu, desi vremea nu este una tocmai potrivita pentru astfel de iesiri. Am fost totusi pe centru si
ne-am plimbat, impreuna cu sotia si prietenii alaturi de care am venit aici, iar sotia mea cred ca si acum
continua plimbarea prin oras. Nu cred ca mai are ce vedea nou pentru ca a fost de nenumarate ori pe aici,
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stie fiecare coltisor, dar sa stiti ca ne face mare placere sa revedem locurile acestea frumoase de cate ori
avem ocazia. Centrul vechi al Sibiului ramane un simbol al tarii.

Cuvinte cheie: romania  sibiel  sibiul  vremea  ramada  sport  restaurant  liga i  vointa sibiu  inter sibiu
ilie nastase  eva  sportiv
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