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Tíizzel, dE hide$éÍÍel
nnnvunos FoRoírÁssnl mutatta meg Esztergátyos
Patrik, hogy elveszített mérkőzés nincsen
A döntőben 0:5-ről, illetve 3:B-ról
fordító Esztergiílyos Patrik győ-
zelme a kadét-világ bajnokságon
újabb bizonyíték rá, hogy a ma-
gyarok ugyanúgy tudnak nyemi
vesztett he\zetből, ahogy időn-
ként vesátenek nyerő állásból.
Csak annyira létezik magyar átok,
amennyire hisztink benne.

Esztergáyos Paüik és a magyal
tábor miísva]amiben hitt. A pfu-
bajtőr fináléjában öttusos ame-
rikai vezetésnél Varga József kar-
dedző lekes szurkolást vezényelt
a harmincfős magyÍlÍ tábomak,
ez volt a siker kiiLlső tényezője, de
még inkább sztidség volt rá, hogy
a űvót belső eró is hajtsa. A tatai
Partali Csaba tizenhat éves tanít-
uánya ragyogó lelki adottságokról
tett tanúbizonyságot.

,,A négtes döntó előtti hossmbb
szünetben nem is gondoltam a uí-
u ásra, a u ikigb aj nölcs ágra _ mond-
ta az aÍanyérmes a szövetség

honlapjrának _ A uaki'dom, a ba-
nitaim jártak a fejemben, tényleg
nem éreztem, hogt nyomasztana
a tét. Persze a2 utokó ass?ót meg-
előzrjen átfutott az agumon, l'esz-

e még egtszer ilyen lehe"tőségem az
életben, de igrclcsztem nem foglal-
kozni uele. Amikor az aranynxecs-
csen a második hórom percben
elkezdtem felzirkó zni, e gt szcr csak
nxegére ztem, ho gt ny erh etek"'

A jelenlévő fegyvememi szak-
emberberek véleménye alapjan is
a versenyző hozzáállása volt a si-
ker legfőbb kulcsa. Borosné Eitner
Kinga szerint Esztergiá]yos szorga]-
mas, iryekvő és gondolkodó úvó.
Plásztán Attila, a tatai úvóklub
vezetőedzője úgy látta, a legrrehe-
zebb pillanatokban sem hunyt ki a
szeméből afény.

Esztertgályos aranyának, Nagy
Kinga és Tóth Gergely ezüst- il-
letve bronzérmének, továbbá a
tőrözőPésztor Flóra harmadik he-

A gakemÜelul állÍtlűh Es$eEályos
Pltdk L$lgyoDb eÉnyo a hozíállása

lyének köszönhetően négy érem-
mel zérta kadétktildtittdégiink a
korosztiályos vb első hiírom nap-
ját, éppen annyival' amennyivel
a tavalyi poreci vb-t. A kardvívók
miatt lehet hiányérzetiirrk, de a
mas/ÍtÍ úvósport nem tért le a jó
útról. Munkatágunktól


