
Café 88 
Szalma Emesével 
és Tóth,Gézával 

étköznap 6.00-1 C.00 

Mindenki az eget kémlelte. A 
szombati profi bokszgála kezdése 
előtt három ejtőernyős |Csorba 
Csilla. Csorba József, Kiss Ró-
bert] landolt az újszegedi sport-
csarnok főbejárata előtt. Szeren-
csésen és pontosan földet értek 
és Erdei Zsolt aláírásával ellátott 
kesztyűjét hozták, amelyet a sze-
gedi Lions Club ifjúsági tagozata 
ajánlott fel jótékonysági célra. 

Fél nyolc után néhány perccel 
kezdődött az első mérkőzés. A 
kék sarokba a román Pop, míg az 
Universum piros sarkába a svéd 
Jansson érkezett. Ekkor már több 
mint ezren foglaltak helyet a le-
látón. Ott volt a nézők között 
Csötönyi Sándor, a Magyar 
Ökölvívó-szövetség elnöke, az 
októberi címmérkőzésére készü-
lő Kótai Mihály és a szegedi sakk-
zseni, Lékó Péter feleségével, 
Szofi Petroszjannal. A harmadik 
felvonás hozott nagy változást, 
Tansson jobbal többször is kemé-
nyen eltalálta Popot, aki egyszer 
padlót is fogott, sőt az orra vére is 
eleredt. A negyedik menet első 
perce végén jobbal, majd ballal is 
eltalálta jansson Popot, aki a kö-
telek közé zuhant. Nagy Imre já-
tékvezető pedig beszüntette az 
egyoldalú meccset. Erre mond-
ják: kezdésnek nem volt rossz. 
Egy újabb román fiú lépett elő a 
füstből. Sauce ugrott be a kötelek 
közé, majd jött a német Gevor. A 
negyedik menetben fölénybe ke-
rült Gevor, úgy tűnt, pillanato-
kon belül befejeződik a csata. A 
románt kemény fából faragták. 
Színesedett a gála. Újabb román 
fiút, Popát köszönthetett a har-
madik találkozón a publikum, 
majd a papagájszínű gatyában a 
svéd Kebede köszöntötte az ek-
kor már kétezres nézősereget. 
Popa már az első menetben meg-
vizsgálta a ring talaját, a színes 
bőrű skandináv leosztott egy 
nagy pofont. A harmadik mene-
tig tartott a meccs, ekkor Popa 
kézsérülést szenvedett, feladta a 
küzdelmet. A temesvári születé-

Erdei Zsolt kilenc meneten át sokkal jobb volt ellenfelénél, a spanyol Péreznél. 

MADAR-FUTTY 
Erdei „Madár" Zsolt a kőkemény összecsapást követően rendkí-
vül elcsigázottan, de boldogan nyilatkozott: 

- Nagyon elfáradtam, s az utolsó négy menetet érzésem szerint 
elvesztettem Pérez ellen. Igazából nem tudom, mi történt, vissza 
kell néznem a mérkőzést, biztos sokat tanulhatok majd a látot-
takból. A kondíciómmal elégedetlen vagyok, azon még bőven 
akad fejleszteni-, javítanivaló. Sok ilyen, vagy ehhez hasonló ke-
ménységű mérkőzés kell, ezek majd megedzenek és felkészítenek 
a nagyobb feladatokra. A végén már egyértelműen én szabályta-
lankodtam többet, de ezek szimpla fogások voltak, amiből Pérez 
bonthatott volna; de ő sem erőltette nagyon a dolgot, inkább rek-
lamált a bírónál. Most kicsit korholtam, bíráltam magam, de a 
teljes kép az, hogy az első nyolc menetet egyértelműen megnyer-
tem és megérdemelten győztem. A hajrában rendkívül sokat segí-
tett a közönség, fantasztikusan biztattak - komolyan mondom: 
Németországban, semleges publikum előtt nem tudtam volna így 
tartani magam. Köszönöm, Szeged! 

I.P. 

sű Herczeg László és Sydneyben, 
a 20ü0-es olimpián ezüstérmes, 
ukrán származású, de már né-
met Andreas Kotelnik táncolt be 
a ringbe. Ahogy telt az idő, kiüt-

Izzasztó meccs volt. Pérez „tusolt" is egyből, amíg Erdei a közön-
ségnek nyilatkozott. 

között, hogy az Universum bok-
szoló ja mennyivel erősebb és 
jobb kondiban is van. A befejező 
három perc elején Kotelnik a kö-
teleken táncolt: kiütötte Hercze-
get. 

Vastaps járt az egyik szünetben 
négy szőke bombázónak is, ők 
Erdei meccse előtt a nemzeti 
zászlókat hozták be a ringbe. 
Szépek voltak, mi tagadás. Kótai 
Mihályt is ünnepelte a közönség. 
A világbajnoki címmeccsre ké-
szülő kiválóság nem győzte osz-
togatni az autogramot. 

Jött a szorítóba nagypapa. Bár-
mily hihetetlen, a 38 éves, olim-
piai bronzérmes Isaszegi Róbert-
nek két unokája is van. A mozgá-
sán ez nem látszott meg, azon-
ban a szintén magyar Szakállas 
elleni bunyójuk nem hozta lázba 
a közönséget. Annál inkább Axel 
Schultz, aki közvetlenül a ring 
mellől figyelte a gálát. A nap 
sztárvendége volt a német spor-
toló. A hatodik menet utolsó 
percében felpörögtek Isaszegiék, 
a gongszó után is püfölték egy-
mást. A végén az unokák örül-
hettek: nagypapa nyert. 

Chacónt nem szeretjük. Leg-
alábbis mi magyarok biztos, 
hogy nem. Az argentin versenyző 
győzte le Budapesten Kovács Ko-
kó Istvánt. A győri Nagy János el-
lene készül, szeretné megverni a 
dél-amerikai öklözőt. Ha így ját-
szik ellene, akkor van esélye, hi-
szen a szlovákiai Fehért pillana-
tok alatt megverte. A második 
menetben technikai K. O.-val 
diadalmaskodott, jó erőben van 
Nagy, és az ütései sem piskóták. 

Amit mindenki várt. Három-
negyed tizenegykor jött a fő-
meccs. Erdei Madár Zsolt és a 
mindig mosolygós spanyol, Jüan 
Nelongo Pérez összecsapása. 
Szenzációs hangulat fogadta a 
két bokszolót. Telt ház. Erdei 
kezdett bátrabban, az első me-
netben igazán csak ő talált érté-
kelhető felületet. A másodikban 
Pérez is megmutatta, miért is 
volt interkontinentális bajnok, 
jó néhányszor eltalálta Madárt. 
Szerencsére mindig jött válasz a 
magyar fiútól. A harmadik há-
rom perc bővelkedett izgalmak-
ban, előbb Erdei nézett egy kőke-
mény ütésbe, majd Pérez kapott 
egy kegyetlen sorozatot. A negye-
dik menet elején egy dupla hár-
massal puhította Erdei a his-
pánt. Ezután jött egy horog. Ke-
mény volt. Pérez bírta és állta. 
Jött az ötödik. Felváltva záporoz-
tak az ütések. Sportszerű meccs 
volt, férfias küzdelemmel. Ti-
zenöt perc után látszott: Pérezt 
nehéz lesz kiütni, a pofonok elle-
nére stabilan áll a lábán. A hato-
dik vége volt a legszebb: a spa-
nyol kapott rendesen, két jobbos 
és egy balos landolt a fején. A he-
tedik volt a legsimább, Erdei 
ütést sem kapott. A nyolcadik-
ban megrendült a spanyol, de 
nem fogott padlót. Egyre jobban 
érvényesült a Dzunek-tanítvány 
erőfölénye. Pérez adott egyet, 
majd kapott kettőt. Nem lan-
kadt, jött előre a színes bőrű ök-
löző. Megint parázs a kilencedik 

ERDEIRŐL MONDTÁK 
Szárnyalás előtt... 

Németh Ferenc, a gála biztonsági főnöke: - Egyértelműen győ-
zelmet várok Zsolttól. A spanyol srác masszív, hosszú kezei van-
nak, kell egy kis idő, míg megtalálja az ütőtávot. Kiütéssel nyer. 

Lékó Péter nemzetközi sakknagymester: - A sakk és az ökölví-
vás rokonsportág, hiszen a Klicskó fivérek és Lennox Lewis is sze-
reti sakkozni. No, azért én nem húzok kesztyűt... A feleségem-
mel, Szofival együtt nagyon szorítunk Madárnak. Ez az este a pi-
henés, a kikapcsolódás része, de már készülök a vb-döntőre. 

Csötönyi Sándor, az ökölvívó-szövetség elnöke: - A spanyol 
nem „ürge", jó kötésű, ügyes gyerek; de Madár technikásabb, 
jobb. Szerintem a hetedik-nyolcadik menetben véget ér a parti. Jó-
solnék is: Madár előbb-utóbb feljut az áhított csúcsra! Szegedről 
egyébként kellemes emlékekekt őrzök, én is öklöztem itt, s a ta-
nítványaim is. Biztos vagyok benne, hogy a nap végén sem válto-
zik meg ez az érzés. 

Kótai „Tornádó" Mihály, a WBF nagyváltósúlyú világbajnoka: -
Győzni fog Zsolt, de szerintem végigmegy a mérkőzés, mindkét 
fél tizenkét menetes összecsapásra készült és szükség is lenne 
végre egy teljes meccsre. Nagyon örülnék, ha ő lenne a magyar 
profi boksz harmadik világbajnoka. 

...közben... 
Axel Schultz nehézsúlyú bunyós, a 3. menet után: - Kemény 

összecsapás, úgy láttam, hogy Zsolt egy kicsit több ütést kapott. 
Ifj. Balzsay Károly, amatőr Eb-ezüstérmes, a 6. menet után: -

Szoros parti, de szerintem Madár a mozgékonyságának köszönhe-
tően megoldja a feladatot és nyerni fog. 

Theo Kerekes, Kótai edzője, a 9. menet után: - Nagyon élve-
zem a találkozót! Az ilyen kemény, férfias ütközetek jól szolgálják 
a profi ökölvívás népszerűsítését. 

...és a címvédés után 
Dámosy Zsolt, Erdei Zsolt menedzsere: - A spanyol Pérez iszo-

nyatosan szívós ellenfél volt: rengeteget kapott a fejére, de még 
csak meg sem ingott. A lényeg, megvan a negyedik címvédés! 

Lamperth Mónika belügyminiszter: - Különleges élmény volt 
végignézni ezt a mérkőzést. Az ökölvívás kemény sport, szigorú 
szabályokkal; kicsit olyan, mint az élet: adunk és kapunk pofono-
kat. Nagyon szurkoltam Madárnak, s örültem a sikerének. 

Botka László, Szeged polgármestere: - Csodálatos, izgalmas 
mérkőzést láthattunk, s külön öröm, hogy Erdei Zsolt Szegeden 
folytathatta sikersorozatát, védhette meg interkontinentális baj-
noki címét. Óriási hangulatot varázsolt az újszegedi sportcsar-
nokba a közönség. 

Kovács „Kokó" István, WBO-szupervisor: - Becsületes, korrekt 
küzdelemben nyert Madár, minden rendben volt. Ilyen tizen-
két menetes, „kínzó" meccsekre lesz szüksége ahhoz, hogy 
egy-másfél év múlva eséllyel bunyózhasson a világbajnoki címért. 

IMRE PÉTER 

HÍREK, ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK MINDEN HÉTFŐN 
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Közönségsikert aratott szombaton a szegedi profi bokszgála 

Magyar Madár a spanyol izzasztóban 

DÉL SPORTJA 

ÖKÖLVÍVÁS 

Hatalmas közönségsikerrel fe-
jeződött be az első szegedi profi 
bokszgála. Az újszegedi sport-
csarnokban telt ház előtt hét 
meccset vívtak a versenyzők. A 
főmérkőzésén Erdei Zsolt -
nem mindennapi izgalmak kö-
zepette - pontozással diadal-
maskodott a spanyol Jüan Ne-
longo Pérez ellen. 

Fotó: Karnak Csaba 

menet vége: de Pérez kibírta. A 
tizedik kiegyenlített játékot ho-
zott, igazán ebben a menetben 
nem történt semmi különös. 
Küzdöttek a fiúk rendesen. És 
jött Pérez. Eltalálta Erdeit. Meg-
ijedt mindenki. Pérez pedig da-
rált, Madár menekült. Kibírta. 
Következett a záró felvonás. Kö-
römrágással. Zúgott a „Zsolti, 
Zsolti!" Kellett is. Pérez megfe-
küdt. Madár lefejelte. Hirtelen 
meleg lett a meccs, talpon volt 
mindenki. Lassan csordogált az 
idő, és Pérez csak jött és jött. Sze-
rencsére megszólalt a gong. Vé-
ge! Mindketten ünnepeltek. Ki a 
győztes? Senki sem mert ekkor 
Erdeire voksolni. A bírók mégis. 
Hatalmas fölénnyel hozták ki 
Madárt győztesnek, hiszen Pérez 
csak az utolsó három menetet 
nyerte meg. Szerencsére a végén 
került fölénybe, így a magyar fiú 
továbbra is veretlen, tizenhete-
dik győzelmét könyvelhette el a 
profik között, negyedszer is meg-
védte interkontinentális címét, 
egy nem mindennapi összecsa-
páson, amely felejthetetlen él-
ménnyel és izgalommal szolgált 
mindenkinek. 

A szervezők igazán kitettek 
magukért, profi körülényeket 
biztosítottak a nézők számára. A 
Városi Sportigazgatóság munka-
társai és a biztonsági szolgálatot 
teljesítő őrök és a hostessek min-
denkivel udvarisan viselkedtek. 

SÜLI RÓBERT 


