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Szomorú hír, 62 éves korában elhunyt Szabó "Sonka" László

Savika, szerda 29 november 2017 - 21:58:30

"Legenda volt. Imádta mindenki, mert amit a játékból
tudott, azt csak kevesen csinálták úgy, mint Q. Úgy
mozgott a falban, mint egy kígyó. Szabó László a
szegedi kézilabdázás egyik legendája. Mindenki
Sonkának becézte. Helló, Sonka!
köszöntek neki a szurkolók. Amikor még Q játszott,
nem volt internet, nem volt mobiltelefon, így ha Q
visszaköszönt, akkor arról napokig beszéltek az
emberek. Ha pedig egy szurkoló kérdezett tQle, és
válaszolt, az olyan volt, mint napjainkban egy szelfi egy
játékossal. Magyar válogatottként Q érte el a
legnagyobb sikert SzegedrQl, a Volánból került be a
nemzeti csapatba, és 1986-ban világbajnoki
ezüstérmet szerzett. Szeretett klubjával, a Tisza
Volánnal háromszor nyerte meg a Magyar
Népköztársaság Kupát. Állva tombolt neki és
csapatának a publikum, igazán az Q idején vált
félelmetes katlanná a régi újszegedi sportcsarnok.
A szegedi Tisza Volán korábbi kézilabdázója ott volt
az 1980-as és az 1988-as olimpián is, amelyen a
nemzeti együttes egyaránt negyedik lett.
Szabó László 211 alkalommal lépett pályára a
válogatottban, és 374 gólt szerzett.
A Tisza Volánnal kétszer nyerte meg a Magyar
Népköztársasági Kupát (1982, 1983), késQbb
játszott Ausztriában és Németországban is.
Néhány éve súlyos kerékpárbalesetet szenvedett,
amelynek következtében kerekesszékbe került.
Szerda reggel a makói szociális otthonban hunyt el.
Az MKSZ szerdán délután jelentette be, hogy Szabó
Lászlót saját halottjának tekinti.
NÉVJEGY SZABÓ LÁSZLÓ
Született: 1955. szeptember., 21. Makó
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Posztja: beálló
Klubjai: Szegedi Volán (1972-1977), Bp. Honvéd SE
(1977-1978), Szegedi Volán (1979-1984), DÉLÉP SC
ill. SZEOL-DÉLÉP SC (1985-1986), HC Bärnbach
(osztrák 1987-1988), TV Bürgstadt (NSZK 1988-1990)
NevelQedzQ: KQvári Árpád
EdzQi: Buday Ferenc, Boros Gy. László, Ludányi
Márton, Giricz Sándor
ElsQ válogatottság: 1976. szeptember 12., Martin
(Szovjetunió 30 24)
Utolsó válogatottság: 1988. október 1., Szöul
(Jugoszlávia 23 27, olimpia)
Válogatottsága/góljai: 211/374
Legjobb eredmények: 2x olimpia-4. (1980, 1988), vb-2.
(1986), vb-9. (1982), magyar bajnok (1977), 2x MNK
gyQztes (1982, 1983)
Sonka nincs tovább közöttünk. Fájdalmas és
szomorú ezt leírni. Hetekkel ezelQtt éppen
megemlékeztünk azokról a szegedi
kézilabdásokról, akik már az Égi Kékeket
erQsítik. Nem gondoltuk volna, hogy idén még arról
kell írnunk, hogy ez a csapat tovább bQvül. Badó,
Hubai, Barabás, Giricz, Csáky, Noel, Tóth, Kurtes edzQ,
Pióker gyúró után most már Sonka is ebben a
csapatban játszik. Biztos, hogy ott boldog lesz újból,
hiszen a társak már készítik neki a mezt.
Szabó Sonka, Isten veled! Nyugodj békében!"
forrás: www.pickhandball.hu/www.nso.hu

