
Fantasztikus szegedi siker a búvárúszó Eb-n 

Savanya: arany, világcsúccsal Grúzkötény 
ris most kire haragudjunk? Javaslom, első menetben 

üt kezdjük el szidni Ckitisvilit, azt a szemtelen grúzt, aki 
dehogy is törődött azzal, milyen szépre is sikeredett Sebők 
Vilmos zselézett hajkoronája, úgy kígyózott át a magyar vé-
delmen (védelmen, ha hiszen!), hogy a mi Vilink azóta is 
a Tbilisziben kapott kötényét hajtogatja a sporttáskájába. 
Aztán haragudhatunk Arveladzére, Dzsmaraulira, lasvi-
lire (Istenem, mennyi világsztár!), amiért gólt lőttek egy 
olyan csapatnak, amelyiknek matematikailag, úgy bizony, 
esélye volt a továbbjutásra. Persze, kilövöldözhetjük a dü-
hünk nyilait Kos bíróra is, aki szemérmetlen módon csak 
egy grúzt állított ki-azt is túl későn, vagy túl korán, ki tud-
ja? Csak egyet ne tegyünk: a Grúziában szégyenletes tel-
jesítményt nyújtó, megalázott magyar labdarúgó-válogatott-
ban ne keressük a hibát, mert a fiúk nagyon sokat tettek a 
sikerért, miként azt - különösebb egészségkárosodást oko-
zó arcpirulás nélkül - ki is mondta Bicskei Bertalan szö-
vetségi kapitány pár perccel a mérkőzés után. 

Én pedig hiszek neki, mert játékosai vélhetően két kéz-
zel kötötték meg a meccs előtt a cipőfűzőjüket, négy szó-
lambanfogadkoztak, s talán még a kabalamacijuknak is 
adtak egy puszit elalvás előtt. És ne bántsuk Bicskeü se, mert 
gólt, ugyebár, egy edző nem rúghat. Meg egyébként is: a 
meccs előtt, az öltöző mágnestábláján biztos, hogy a mi csa-
patunknak volt jobb a taktikája. És talán már Berci bá' is 
rájött - olyan, mint értékelhető magyar labdarúgás már nem 
létezik. S nem véletlenül szerepel e bekezdés a viccgyűjte-
ményben - A világ legrövidebb könyvének címe: Híres 
magyar labdarúgók. 

M ost már csak az a magyar kerestetik, a grúziai 3-1 után 
(a litvánok elleni l-l után, a németektől kapott ötös 

után, de a Liechtensteinben kiharcolt döntetlenről, s a cip-
rusi labdafenomének előttfejet hajtó Dunajerről se feled-
kezzünk meg), aki ezen tud nevetni. 

Bátyi Zoltán 

Savanya Norbert szenzációs formában úszott az egri búvárúszó Európa-bajnokságon: 1500 méteren 
világcsúccsal nyert. (Fotó: Karnok Csaba) Lányok a 

Munkatársunktól 
Egyik utánpótlás kézilab-

dacsapatunk sem jutott be a 
döntőbe: az ifilányoknak ez 
a törökországi Eb-n, a junior 
fiúknak pedig a svájci vb-n 
nem sikerült. A két szegedi-
vel (Buday, Laluska) és egy 
expickkessel (Nagy L. - FC 
Barcelona) felálló válogatott 
a bronzcsatában 37-26- ra 

dobogón 
( 1 7 - 1 4 ) kikapott Svédor-
szágtól, s végül a negyedik 
helyen végzett. A világbaj-
nokságot az oroszok nyer-
ték. A lányok az elődöntő 
fiaskója után javítottak és a 
horvá tok l egyőzéséve l 
(21-20) éremmel térhetnek 
haza. A rendkívül izgalmas 
csatában a fél időben még 
(8-9) az ellenfél vezetett. 

Aranyérem! De még mi-
lyen fantasztikus teljesít-
ménnyel. Ezek a jelzők illenek 
leginkább a szegedi búvárú-
szó, Savanya Norbert szerep-
lésére. A Duna-Tisza Muréna 
Búvárklub sportolója az egri 
Európa-bajnokságon 1500 mé-
ter felszínen új világcsúccsal 
diadalmaskodott. Gyémánt Im-
re tanítványa saját rekordját 
döntötte meg hét (!) másod-
perccel. 

Ne rohanjunk ennyire előre. 
Savanya simán vette az előfu-
tamokat, biztatóan mozgott, 
így mindenki reménykedett a 
finálé előtt. Sajnos Petróczky 
Zsombor nem sok vizet za-
vart, hiszen még a B döntőbe 
sem sikerült beverekednie ma-
gát; 100 méteren huszadik lett. 
Az izgalmak fokozódtak, Gyé-
mánt Imre tanítványa, Sava-
nya Norbert falfehéren ké-
szülődött az 1500 méteres 
uszonyos úszás döntőjére. 

- Soha az életben még nem 
láttam ennyire izgulni Norbit 
- mondta a mesteredző - , re-
mélem, amikor a rajtkőre áll, 
elmúlik ez az állapot. 

Nem úgy tűnt. Savanya a 
rajtnál beragadt - a végered-
ményt ismerve akár azt is 
mondhatnánk: előnyt adott a 
többieknek - , csak néhány pil-
lanat múlva ugrott a többiek 
után. Háromszáz méternél már 
a harmadik helyen úszott, 
majd négyszáznál már a máso-
dik volt. Fokozatosan növelte 
a tempót, kilencszáz méternél 
már a szegedi kitűnőség veze-
tett. Az eredményjelzőt aki 
követte, az láthatta: a részidők 
sokkal jobbak voltak, mint a 
Savanya által tartott világ-
csúcs. Ki beszélt ekkor már a 

félelmetesnek hitt új uszo-
nyokról, a két évvel ezelőtti 
görög riválisokról. Norbinak 
egyetlen ellenfele volt csak: 
az idő. Állva tombolt az egri 
közönség, az utolsó métere-
ken hatalmas biztatást kapott 
a Tisza-parti búvárúszó. A cél-
ba érkezés után boldogan csa-
pott a levegőbe, első lett, új, 
fantasztikus világcsúccsal 
diadalmaskodott. 

- Életem legnehezebb 
versenyén vagyok túl — nyi-
latkozott az immár négysze-
res Eb-győztes - , nagy harc 
árán sikerült megszereznem 
az aranyérmet. Imre bácsi 
remek taktikát dolgozott ki, 
amit maximálisan betartot-
tam, s ez eredményre veze-
tett. Legszívesebben már 
most hazautaznék, a szeret-
teimmel ünnepelnék. Azon-

ban tudom, nekem még van 
kötelességem: 800 méteren 
is jól kell szerepelnem. 

A szegediek közül ma Ka-
nyó Dénes és Petróczky 
Zsombor 50 méter búváron 
áll rajthoz. 

XIX. uszonyos és búvá-
rúszó Európa-bajnokság, 
Eger (20 ország, 230 ver-
senyzője), uszonyos úszás, 
1500 m: 1. Savanya Norbert 

(12:35.64 - világcsúcs, régi: 
12:42.62), 2. Vinkler Péter 
(12:40.32), 3. Dimitriosz To-
maisz (Görögország, 
12:53.48). 100 m: 1. Jevge-
nyij Szkoijenko (Oroszország, 
35.87), 2. Andreas Utzmeir 
(Németország, 38.34), 3. Ilja 
Szomov (Oroszország, 38.74), 
...20. Petróczky Zsombor 
(42.05). 

Süli Róbert 

Süli József jelenti Linzből, a Johann Berger-emléktornáról 

Újabb Pick-tornagyőzelem 
KÉZILABDA 

A Pick Szeged Linzben 
újabb néggyel gyarapítot-
ta, s ezzel tizenkettőre nö-
velte győzelmeinek szá-
mát a bajnokságra való 
felkészülés jegyében leját-
szott mérkőzéseken. A Ti-
sza-partiak csakúgy mint 
egy héttel korábban Do-
bojban, a Johann Berger-
emléktornán is vala-
mennyi ellenfelüket le-
győzve nyerték meg a dí-
szes trófeát. A linzi három 
nap azonban újabb tanul-
ságokkal szolgált Dragan 
Djukics edzőnek. 

A Pick játékosainak már a 
torna első mérkőzésén nem 
csak a házigazda HC Erdgas 
Linzzel, hanem az EHF-
minősítésű két osztrák játék-
vezetővel is meg'kellett bir-
kózniuk. Dragan Djukics edző 
higgadtsága szerencsére átra-
gadt tanítványaira is, így az 
első félidő után elveszettnek 
hitt mérkőzést csodálatos telje-
sítménnyel a maguk javára 
(24-18) fordították. Bajusz 
Sándor igazi vezéregyénisége 
volt csapatának. 

A toma második napjának 
délelőttje ajándékvásárlással 
telt el, majd délután két óra kü-
lönbséggel két métkőzés várt a 

Mezei Richárd volt a Pick legbiztosabb pontja a Johann Berger-emléktornán. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

szegediekre. Először a svájci 
TV Endingen próbált akadályt 
állítani, s az első félidő nagy ré-
szében úgy tűnt, hogy ez sike-
rül is a helvéteknek. Igaz, hogy 
a már sérülten kiutazó Berta 
mellé Doros, majd pedig Per-
ger is feliratkozott a maródiak 
listájára. Már olcsó mente-
getőzésnek tűnhet, de a sípot 
fújó két „sógornak" szimpati-
kusabbak voltak az endinge-
niek. Jött azonban a szünet és 
a Píck-produkcióban bekövet-

kezett a 180 fokos fordulat, kü-
lönösen Eklemovics és Mezei 
nyújtott nagyszerű teljesít-
ményt, 28-24(14-13). 

A szlovén RD Termo Skof-
ja Loka az első mérkőzésén a 
Linzzel döntetlent játszott, 
amiből arra lehetett következtet-
ni, hogy nem képviselnek le-
becsülendő erőt. Lassan már 
megszoktuk, hogy Bajuszék la-
zán veszik az első félidőt, de 
azt semmiképpen nem lehetett 
bekalkulálni, hogy Eklemovics 

úgy megsérül, hogy röntgenre 
kórházba kell szállítani. Sze-
rencsére ott nem állapítottak 
meg szalagszakadást. Mezei, 
Bajusz, Matics és Vadkerti pél-
dás játékkal társukért is küz-
döttek, és nyertek 26-20 
(13—13)-ra. 

Az utolsó játéknapra már 
csupán a Pick Szeged dicse-
kedhetett veretlenséggel. Az 
olasz SC Merano ellen a dön-
tetlen is a Tisza-partiak tor-
nagyőzelmét jelentene volna. 

Az olaszokat azonban nem le-
hetett lebecsülni, hiszen két 
orosz mezőnyjátékossal és egy 
kétméteres svéd kapussal igen 
kellemetlen ellenfélnek ígér-
keztek. Bajusz Sándor a kö-
zönség nagy derültségére im-
máron a választásnál negyed-
szer is térfelet cseréltetett, csu-
pán babonából. Ez most is be-
vált, hiszen a hurcolkodás után 
az olaszok voltak a kezdemé-
nyezőbbek. Feltűnt, hogy Me-
zei alig kapott labdát, Bécsi 
nem vállalkozott lövésre, a két 
kapus pedig igencsak indiszpo-
nált volt. Jött azonban a szünet, 
s a második játékrész, ami azt 
jelentette, hogy ismét szinte 
kicserélték a Szegedet. Pillana-
tok alatt megnyugtató előnyt 
szerzett, s nyert Matics, Ba-
jusz, Mezei, Vadkerti kitűnő 
teljesítményével 27-22 (14-
14). Ebben a sikerben azonban 
óriási szerepe volt Dorosnak, 
aki sérülten is a védelem 
erőssége volt. 

Dragan Djukics edző így ér-
tékelte az osztrák túrát: - Vala-
mennyi mérkőzésünket meg-
nyertük, a gondot a sérülések 
okozták, de ez lehetőséget adott 
arra, hogy a fiatalokat is ki-
próbálhassam. Szeretném ki-
emelni közülük Vadkertit. Bebi-
zonyította rá a jövőben is lehet 
építem. Bajusz. Mezei. Matics 
és a sérüléséig Eklemovics na-
gyon jól játszott. 

HNKC: halasi ezüst 
Nemzetközi kézilabdator-

nán szerepelt a hét végén, Kis-
kunhalason a Hódmezővásár-
helyi Női KC NB l-es csapata. 
A házigazdákon kívül még a 
bajnok Dunaferr, két horvát 
együttes, az Eszék és a Virovi-
tica, valamint a jugoszláv 
Crvena zvezda Beograd szállt 
harcba a serlegért. A csoport-
küzdelmek során a vásárhelyi-
ek - Farkas József edző véle-
ménye szerint: felejthető játék-
kal - 29-22-re verték a Kis-
kunhalast és 31- 30-ra a Viro-
viticát. Az utóbbi találkozón 
3(!) másodperccel a vége előtt 
szerzett először vezetést a kék-
sárga alakulat. A másik trió-
ból, az esélyeknek megfe-
lelően, a Dunaújváros bizo-
nyult a legjobbnak, így a 
döntőben az első osztály újon-
ca a Bajnokok Ligája-győztes 
gárdával találkozott. A finálé-
ban az első negyedóráig fej fej 
mellett haladt a két együttes, 
ekkor azonban harmadszor le-
küldték a pályáról a bírók a 
vásárhelyiek beállósát, Nikoli-
csot. Ez megzavarta a Farkas-
lányokat, így a szünetig az 

acélvárosiak 20-12-re elhúz-
tak. Fordulás után a feljavult 
kapusteljesí tménynek és a 
küzdeni akarásnak köszön-
hetően csökkentette a különb-
séget és végül tisztes vereséget 
szenvedett a HNKC. (25-30) 

- Színvonalas , jó mér-
kőzést játszottunk az Újvá-
rossal - értékelt Farkas Jó-
zsef. Érdekes tanulságul szol-
gált, hogy elsősorban a tava-
lyi együttesre kell építkez-
nünk az élvonalban is. A raj-
tig még hat nap van hátra, ez-
alatt a védekezésünkön még 
feltétlenül javítunk, illetve a 
támadásokba jobban be kell 
vonnunk a beállóst. Az ezüs-
térem szép eredmény, a torna 
előtt kiegyeztem volna vele. 

A HNKC általában a kö-
vetkező összeállításban lépett 
pályára: Szabó - Baunok, 
Jancsarova, Csáki, Nikolics, 
Asztalos, Kósa. Végered-
mény: 1. Dunaferr, 2. Hód-
mezővásárhelyi NKC, 3. 
Crvena zvezda Beograd, 4. 
Kiskunhalas, 5. Eszék, 6. Vi-
rovitica. 

I . P. 

ökölvívás 

Erdei Zsolt: K. O. 
második menetben kiütötte el-
lenfelét, a szlovák Julius Gált. 
A hamburgi Universum Box 
Promotion félnehézsúlyú ma-
gyar bokszolója továbbra is 
százszázalékos, nyolcadik hi-
vatalos mérkőzésén hetedszer 
győzött idő előtt. 

Magdeburg (MTI) 
Az amatőrként világ- és 

Európa-bajnok, olimpiai bronz-
érmes Erdei Zsolt a magde-
burgi profi ökölvívógálán a 

ÉS A DÉLVILÁG SPORTMELLÉKLETE 


