
Közelben maradtak a hısök 

A szentesi vízilabda könyvének egyik aranylapját 29 esztendeje, 1980 
novemberében írták: a fıvárosban rendezett kupadöntıben a dr. Tóth Gyula 
trenírozta Kurca-partiak 6–5-re verték a megyei rivális Szegedet, ami akkor SZEOL 
AK névre hallgatott. Azóta is ez a szentesi férfipólósok legnagyobb sikere. 

6–5. Szentesen minden sportszeretı ember tudja, ez az 
1980-as Magyar Népköztársasági Kupa (akkor így hívták) 
döntıjének végeredménye. A fıvárosi fináléban a 
Szegedet, pontosabban a SZEOL AK-ot gyızték le a most 
69 éves dr. Tóth Gyula tanítványai, a mesterrel 
„névsorolvasást" tartottunk az akkori keretben: mi lett 
az egykori hısök sorsa? Kuriózum, hogy szinte mindenki 
saját neveléső volt. 
 
Végy egy jó kapust 
 
A válogatottban is szerephez jutó kapus, Horváth 
György (54 éves) Szentesen vállalkozó, akárcsak a biztonságot és harciasságot 
jelképezı bekk, Szénászky János (60). A nagyszerő csuklójú Mezei József (58) 
visszament a fıvárosba, ahol vállalkozóként dolgozik, míg Komlósi János (56) – utóbbi 
kettı is bekk volt – hat esztendeje költözött a Kurca-partjáról Egerbe, sikeres 
vállalkozó. 
 

 
A gyors szélsı, Pengı László (58) Szentesen maradt, már nyugdíjas (a ligeti uszodában 
tevékenykedett vezetıként), de a sportágtól és a klubtól nem szakadt el: 
gyerekcsapatot treníroz. Kucsera Gábor (61) a vízmőnél dolgozott mérnökként, már 
nyugdíjas; olyan gyors volt, hogy olimpián a 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként is 
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vízbe csobbant. Az együttesnek már van halottja: Soós László, dr. Tóth szerint ı volt 
minden idık egyik legtehetségesebb szentesi vízilabdása. 
 
Megbízhatóság 
 
A lelkes és megbízható Kádár Józsefet (58) a fiatalabb korosztálynak sem kell 
bemutatni: sohasem szakadt el a sportágtól, jelenleg is az egyesületnél edzısködik, 
az utánpótlásnál, mellette fél éve a békéscsabai felnıttgárda szakmai munkáját 
irányítja. Dr. Dömsödi József (49) Szentesen ügyvédkedik, gyors és lendületes játékos 
volt. Fülöp Tibornak (51) mindig is volt „gógyija" a pólóhoz, öt éve Franciaországban 
trénerkedik, most Párizsban él. Korábban ült a szentesi fiúk és lányok, valamint a 
szegedi fiúk kispadján is. Visszatérve Szentesre: a keményen küzdı center, Kurucz 
Márton (51) a Kurca-parti városban vállalkozó. 
 

 
A szélsı Vass Sándor (49) jó ideig Németországban edzısködött, két éve tért vissza, 
azóta a férfiegyüttes szakmai munkájáért felel. Az erı megtestesítıjével, Juhász 
Istvánnal (50) is találkozhatnak az egykori drukkerek és csemetéik: a városban 
vállalkozó. A csapat Benjáminja, dr. Faludi Csaba (48) Szegeden ügyvéd. 
 

Vass Sándor ma már a parton dirigál. 
Fotó: Tésik Attila
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Dr. Tóth Gyulának edzıként ez a kupasiker volt az elsı nagy diadala, ezután bajnoki 
ezüstöt nyert a fiúkkal, tíz ob-aranyat és BEK-t a lányokkal, Európa- és 
világbajnokságot a nıi válogatott szövetségi kapitányaként. 
 
A mesteredzı 
 
Ma is a Szentesi VK-nál dolgozik – állatorvosként 2007-ben ment nyugdíjba –, 
utánpótláscsapatokat edz, valamint tanácsaival segíti Zantleitner Krisztina munkáját. 
Az MNK-gyızelemre szívesen emlékezett: 
 
– Az elıdöntıben a Honvédot vertük négyméteresekkel, hármat kellett lıni. Tılünk 
Pengı, Kádár és Komlósi értékesítette, Gerendásét viszont Horváth Gyuri kivédte. A 
fináléban nagy küzdelem volt: az utolsó negyed elıtt a SZEOL vezetett, akkor 
egyenlítettünk és fordítottunk. Hogy ki szerezte a gyıztes gólt? Sajnos, nem 
emlékszem... (eláruljuk: Mezei, a szerk.) Mentség, hogy edzıi pályafutásom során sok 
nagy mérkızésen, döntıben ülhettem a kispadon. Szép emlék: együtt ünnepelhettünk 
drukkereinkkel, akik buszokkal kísértek el minket a fıvárosba. 
 
A finálé jegyzıkönyve 
 
1980. november 23., férfi vízilabda MNK-döntı: Szentesi Vízmő–SZEOL AK 6–5 (2–1, 1–
2, 1–2, 2–0). Budapest, Komjádi uszoda, 100 nézı. Vezette: Angella (francia), Timoc 
(román). Szentesi Vízmő: Horváth – Mezei, Komlósi, Pengı, Kucsera, Kádár, Dömsödi. 
Csere: Szénászky, Fülöp. Edzı: dr. Tóth Gyula. SZEOL AK: Ugrai – Molnár L., Lengyel, 
Zámbó, Bozsó, dr. Gál, Pottyondi. Csere: dr. Szittya, Sike. Edzı: Debreczeny Pál. A 
gólok sorrendje: Bozsó (elınybıl), Kucsera (e), Kucsera (e), Komlósy (4 méteresbıl), 

Tóth Gyulával érte el legnagyobb sikerét a Szentes. 
Fotó: Tésik Attila
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Pottyondi (4 méteresbıl), Pottyondi (4 méteresbıl), Szénászky, Sike, Pottyondi, 
Kucsera (e), Mezei.  
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