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Drávucz Rita: A világbajnokság
mindenkinek életre szóló élmény lesz!
2016.06.22. 15:10 CET
Drávucz Ritának még ma is borsódzik a háta, ha a 15 évvel ezelőtti, hazai rendezésű Európabajnokságra gondol.
Drávucz Ritának még ma is borsódzik a háta, ha a 15 évvel ezelőtti, hazai rendezésű Európabajnokságra gondol. A londoni olimpia után visszavonult kiváló vízilabdázó számára nem
adatott meg, hogy idehaza világbajnokságon szerepeljen, de a magyar női válogatott
aranyérmével záruló 2001-es margitszigeti kontinenstorna is hatalmas élményt jelentett
neki.
„Kapitányváltás után voltunk, Faragó Tamás készített fel minket az Eb-re, ahol akkor még
nagyon feszített volt a program, hiszen hét nap alatt kellett öt mérkőzést lejátszanunk.
Nagyon nagy szükség volt arra, hogy bizonyítsunk, mivel egy évvel előtte, amikor a női póló
először szerepelt az olimpiai programban, ki sem jutottunk Sydneybe a kvalifikációs
tornáról. A Szigeten aztán álomszerű volt, ami történt, hiszen meg sem álltunk a végső
győzelemig” – mondta az Eb-diadal idején mindössze 21 éves korábbi klasszis.
Drávucz soha nem felejti el a telt házas meccseket, a magyar zászlóerdőt, a fantasztikus
hangulatot és a siker hozományát.
„Kicsit a mostani futball-Eb-hez hasonlítanám az akkori fílinget. Ahogy most a focisták, 15
éve mi, vízilabdázók hoztuk össze a magyar embereket, csodálatos volt látni, hogy egy
sportesemény ennyire összekovácsolja a társadalmat. Ráadásul olyan emberek is elkezdtek
érdeklődni a sportág iránt, akik addig egyáltalán nem foglalkoztak vele.”
A négyszeres magyar, illetve négyszeres olasz bajnok vízilabdázó 2005-ben a világbajnoki
címet is begyűjtötte a válogatottal Montrealban, ugyancsak Faragó Tamás irányítása alatt.
„Akkor is egy kudarc, az athéni 6. hely után igyekeztünk javítani, és sikerült is. Hogy
eljátszottam-e a gondolattal, milyen jó lenne a hazai vb-n is ott lenni a vízben? Persze, hogy
eljátszottam, felmerült, hogy a gyermekem születése után valamikor esetleg visszatérek, de
ennek már nincs realitása. Ez az esemény hatalmas élmény lesz majd sportoló, edző,
szurkoló számára egyaránt. Épp a minap jártam az új, épülő Dagály környékén, még fotót is
csináltam róla, nagyon szép lesz. Mi sem természetesebb, hogy én is ott leszek majd a
lelátókon, és szurkolni fogok a magyaroknak, bármelyik helyszínről legyen szó” – tette hozzá

Drávucz Rita.

