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A kezdet 
pontos dátu-
mára már 
senki sem 
emlékszik, a 
tö r ténetekre 
is csak egy -
alig ismert 
ballada utal. 

Va lamikor 
K u n s z e n t -
m á r t o n b a n 
egy állomás-
főnök, fiai 
és barátai 

Haraszti Ervin Dr. kezdtek el 
v í z i l a b d á z -

gatni az ottani holtágakban. 
Nádai Gézát a Vasúttársaság áthelyezte Szentes-

re. Sportszeretete megmaradt, lelkesen vezette az 
itteni úszókat. Az elért eredményeknek, Nádai 
kitartásának és az akkori Igazságügyi miniszternek 
köszönhetően megépült Szentes első uszodája, - ez 
az a medence melyet ma 50 m-esnek nevezünk. 

Ebben az időszakban a vízilabda szakosztály fő 
mozgatórugója az idősebbik Nádai fiú - Nádai 
László volt. Vezető, szervező, edző ós játékos volt 
egyszemélyben. 

A háború utáni időkben került Csongrádra egy 
fogorvos, aki az UTE evezős szakosztályában 
sportolt, de érdeklődött az úszó- ós vízilabdasport 
iránt is. Ez érthető, ha tudjuk, hogy az UTE 
dunaparti csónakháza és az uszoda egy épület-
komplexum. A két szakosztály sportolói közös 
öltözőben öltöztek. Igy Haraszti sok sportbarátra 
tet t szert, aminek a későbbiekben még nagyon sok 
hasznát látta. 

Csongrádon rövid ideig dolgozott, - utána az 
akkori alispán ajánlására Szentesen kapott főorvo-
si állást az OTI-ban, valamint nyi tot t egy magán-
rendelőt a Kossuth utcában. 

Egy szép napon megjelent Nádai László a rende-
lőben, ós felkérte Haraszti Dr.-t, hogy vegye át a 
szentesi úszó- és vízilabdaszakosztály vezetését és 
edzését. A vízilabdázáshoz azért ér tet t - az evezős 
múlt ellenére -, mert a kor szokásához híven egy 
versenyző több fajta sportot is űzött, így Haraszti 
is. A fogorvos örömmel te t t eleget a felkérésnek. 
Mivel a bajnokságban, az elinduláshoz feltételnek 
volt szabva, hogy a csapatnak legyen hivatalos 
vezetője és hivatásos edzője - ami a szentesieknek 
nem volt -, így elintézte az OTSB-nél, hogy Nádai 
László minden vizsga nélkül megkapja az edzői 
oklevelet és a működési engedélyt. 

Ezekután fanatikus ós erélyes munkával nekilá-
tot t a csapat edzésének és vezetésének. Munkájá-
nak nemcsak az lett a gyümölcse, hogy a keze 
alatt lévő csapattal a Magyar Bajnokságban 

Szentesi Vízilabda-Ballada 

1. Hajdanában-danában, a kunmártoni határban 
Ezerkilenc egynéhányban, Mederben és Holtágban 
Úszni kezdtek egynéhányan. 

Szárnyaskerók-címerpajzsuk 
Lelkes-Főnök volt az Apjuk. 
Szív, Erő, Akarat - vi t te előre a kis Hadat. 
Felfigyeltek hamar Rájuk, 
Szentesen lett Uszodájuk. 

2. Telt az idő - fordult a Világ 
Új Harcos vit te a Zászlót tovább. 
De a Zászló nem soká lebegett, 
Nehéz idők vihara közeledett. 
Húzták-vonták nuvét, jellegét, 
Kitudja számot vetni hányt-vetBtt élBtét. 
Uszodája strandfürdő let t , az Úszókból: Fürdőző lett. 
Úgy árulták a Szakosztályt, mint piacon a káposztát. 

3. Végül sikerűit életben maradnia, 
Hajrá Kinizsitől zengett az uszoda. 
Fénykorát éli a csapat. 
Egy évtizedig a vidék élén halad. 
Egybeforrt egységben az Erő, 
Együtt harcol a csapat ós Vezető. 
Szárazon és vizén együtt viaskodik, 
A sok siker erről tanúskodik. 

4. Osztályzókórt folyik a harc...most vagy soha! 
Odafent "bundázik" egy sötét Maff ia. 
Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szól, 
ZBndus vezír nevében kiált a Nép: 
"Fegyvert-fegyver el len!" - Az Elhárítás te t t re kész. 
Határban várják a csalfa Bírókat! 
Vízüres Uszodával a bundázó Csapatokat! 

5. Mígnem Rajtuk is teljesül az "Á tok" , 
Szóthúzás, Ármány - hatalmi álmok. 
Hírneve megtépázva • Dicsősége sárba, 
Dicstelen szereplését menteni próbálja. 

6. Elmúltak a keserves évek, a szentesi-Phönix 
porából újjá éled. - Régiek viszik tovább a Gárdát 
magasra tartva a pislogó Fáklyát. 
Új csapat sikere az új korszakot jelzi 
Új Uszoda a sikert tetézi. 

7. Erős lett a gyökér, - tele az uszoda, 
Világot járja az Utódok-Utóda. 
Igy lett Szentes a Póló hazája. 

Utószó jogán: 
... a Krónikás versét megnyugodva zárja 
messze idegenben, régidőket látja 
hol a Póló volt: Élete - második Hazája. 

Haraszti Ervin Dr. 

elindult, felkerült az első osztályba, hanem az is, 
hogy a sportvilág elismerte és megismerte Szen-
test . 

Edzői és vezetői munkáján kívül nagyon sokat 
kellett hadakoznia a kor politikájával. Szóvá tet ték, 
hogy csapatában sok, volt katonatiszt játszik. 
Miután ez a csapat kiöregedett ezek a gondok is 
megszűntek. Sőt ez a kérdés annyira elavult, hogy 
megkapta az Erdemss Sportoló és a Kiváló Sport-
vezető-kitüntatésBkBt. Még a pártba is bs akarták 
léptetni. 

Az akkor szokásos politikai átszervszósek kövst-
kaztáben a szakosztály elszakadt a Vasutas 
SportegyBsülBttől. Haraszti Dr.-nak sikerült új 
"gazdát" szereznie: a Ferencváros "f iókcsapata" 
lett a Szentes; ez volt a Szentesi Kinizsi SE. Ez a 
korszak volt legtermékenyebb szakasza Haraszti 
Ervin sportpályafutásának. Ekkor volt az mikor a 
.Hajrá Kinizsitől zengett az uszoda." 

Az edzői munkát Rébeli Sz. Józseffel a csapat 
kapitányával közösen végezték. A szükséges 
adminisztratív munkákat Kiss Ottó végezte hallat-
lan lelkesedéssel. 

Az idők folyamán a Kinizsi is megszűnt. Nem 
volt egyesület, aki átvehette a szakosztályt. Végül 
Haraszti egyik régi barátja Lengyel Károly a 
Csongrád megyei Vízmű vezetője lett a névadó. 
Ezzel az edzés kérdése is megoldódott, hiszen az 
uszoda gondozójának a csapata lett a Szentes. 

Haraszti Dr. lánya halálos betegséget kapott. Az 
ország vezetésB engedélyezte, hogy a híres és 
sikeres sportvezető külföldön gyógykezeltesse a 
lányát, sőt még 400 dollárt is kapott a költségek-
re. Ekkor irigyei távollétében leváltották, „semmire 
sem érdsmes" vazstő " le t t " . Ez 1964 január 24-én 
történt. 
A párt és a sportvezetés fő vádja az volt, hogy 

disszidálni készül. Ezzel a taktikával sikerült elérni, 
hogy ez igaz is legyen. 

Lánya halála után Németországban, Essenbsn 
telepedett le. Egy véletlen során ott is kiderült, 
hogy köze van a vízilabdához. Felkérték, hogy 
legyen a helyi csapat edzője. Természetssan 
elvállalta. Ugyanazt az utat járta bs német csapa-
tával, mint Szentessn, ugyanúgy harcolt a felső 
vezetéssel, a bírókkal, ugyanolyan elszántsággal, 
agresszivitással edzette csapatát mint itthon. 

Még idegenben sem tudott elszakadni szívü-
gyétől, a vízilabdától. Haláláig, mint már német 
állampolgár sokszor hazalátogatott sikereinek 
szinterére Szentssra, ahol kitartó és szívós munká-
val az utódok elérték, hogy Szentes a póló hazája 
legyen. Haraszti Ervin munkásságának köszönhető, 
hogy Szentes városának neve ismerté kezdett válni 
az ország sportolóinak körében. 

Készült: Haraszti Ervin visszaemlékező írásai és Rózsa Gábor 

Haraszti Ervinnel folytatott beszélgetésének videóanyaga alapján. 

Barta Lajos 



Szabáiymagyarázó 
.7 Hornjáé'-Kupátwi 

A vízilabda játékszabályai néhány évi állandóság 
után • amely idő alatt is voltak kísérletek - átalakulás 
előtt állnak. Ezek a szabálymódosítások a játék 
népszerűségének megőrzését ós a XXI. század 
küszöbére érkezve, a jégkoronghoz és a többi labdajá-
tékhoz hasonlóan a játék felgyorsítását, a nézők 
számára izgalmassá és még élvezetesebbé tételét 
tűzték ki céljukul. 

Ehhez próbálunk segítséget nyújtani a szabályok 
magyarázatával, már csak azért is, hogy a t isztelt 
szurkolók megértsék a játékvezetők Ítéleteit il letve 
jelzéseit, az edzők elképzeléseit és a játékosok 
cselekedeteit, és így még aktívabb élvezői lehessenek 
ennek a gyönyörű és rendkívüli képességeket igénylő 
játéknak. 

Sorozatunkban kitérünk a játék szabályainak minden 
elemére, a változásokra, összehasonlítva a ma 
általánosan alkalmazott szabályokat az újakkal. A 
rendelkezésre álló tapasztalatok alapján a szabály 
módosításának a játék élvezhetőségére gyakorolt 
hatását is igyekszünk vázolni. Reméljük, hogy e 
sorozat elolvasása után Önök valamennyien értő 
nézőivé vállnak e játéknak. 

A játéktér és a felszerelései: 
A játéktér méretei megváltoznak, míg a korábbi 

szabályok szerint a játéktér hossza 30 méter, addig 
a kísérleti szabályok szerint minimum 20, maximum 

A, szentesi vfeifabda-utánp 
1994 évi értékelése 

Ifi 11 

A sporttág versenyrendezéséből adódóan 1994 
végén egy bajnokság végeredményéről és egy meg-
kezdett bajnokság részleteiről számolhatunk be. 

A legidősebb korosztály az ún. Komjádi-Kupa csapat 
1993/94-es küzdelmekben az ötödik-nyolcadik helyet 
szerezte meg, ami igen jó eredménynek számít. A 
most kezdődő mérkőzéssorozatban még csak két 
mérkőzést játszottak le a csoportmérkőzések során, 
ahol egy győzelem és egy döntetlen az eddigi mérle-
gük. Az idei kupaküzdelmeket kísérleti szabály szerint 
játszák. 

Az ifjúsági csapat az 1993/94-es bajnoki évadban 
várakozáson alul szerepelve csak a középmezőnyben 
végzett. 

Az idei küzdelmek sem úgy sikerültek, ahogyan azt 
Fülöp Tibor edző elképzelte. Ugyanis sok olyan 
vereség érte a gárdát, amelyet nagyobb odafigyelés-
sel, lelkesebb és fegyelmezettebb játékkal elkerülhet-
tek volna. Komoly problémája ennek a korosztálynak, 
hogy nagyon sok tehetséges, addig sok lehetőséget 
kapott játékos, sokszor indok nélkül befelyezi pályafu-
tását. 

A klubvezetésnek és az edzőknek sok gondot 
okoznak ezek a váratlan visszavonulások. 

Az 1993/94-es bajnokság serdülő korosztályában 
csapatunk versenyben maradt a bajnoki címért. Végül 
is a harmadik helyen végzett, de megnyerte az ez évi 
serdülő kupát. 

Az ősszel kezdődő bajnokságban az újjászervezett 
csapatnak is az volt a célja, hogy a dobogó környé-
kén végezzenek. Ez sikerült is, hiszen a két nagy 
esélyes - a Tungsram ós a KSI mögött, a bronzérmes 
hBlyen állnak az ősz végeztével. Reméljük ezt a 
helyet a bajnokság végére is megőrzik. 

A gyermek csapat a tavalyi bajnokságot a hatodik 
helyen fejezte be. Már akkor is tudtuk, hogy a 

25 méter lehet, szélessége pedig minimum 10, 
maximum 20 méter. A szabályváltoztatás célja 
egyrészt az, hogy a játéktér középső szakaszát, 
amBly a játék szempontjából nem meghatározó, 
kiküszöbölje ós a csapatok gyorsabban kerüljenek át 
a másik kapuhoz, így a játékidő változtatása nélkül 
legyen több lehetőségük a gél elérésére. Másrészt 
köztudomású, hogy a világon számos helyen építenek 
25 méteres uszodákat, amelyek az eddigi szabályok 
szerint nem voltak alkalmasak a hivatalos mérkőzé-
sek megrendezésére, ezzel a szabálymódosítással 
viszont szinte minden uszoda alkalmas a mérkőzések 
lebonyolítására, amelynek mérete minimálisan 20x10 
méter. 

A pálya jelzései megegyeznek a régiekkel azzal 
kiegészítve, hogy a gólvonaltól 7 méterre egy zöld 
jelzést kell elhelyezni úgy, hogy az mindenhonnan 
látható legyen. E jelen kívülről az eddigi szabályokkal 
ellentétben, a szabaddobásból is közvetlenül gól 
érhető el. 

A labda méretének megváltoztatása, szintén a több 
gól elérését szolgálja, mert mostantól a kísérleti játék 
közben a férfiak is akkora labdát használnak, amek-
korát eddig a hölgyek és a gyermekek próbáltak a 
kapuba eljuttatni. A lövések sebessége így a kézilab-
da lősebességóhez közelít, a felszerelések beszerzői-
nek és a kapusok bánatára. 

A következő részben a játékvezetők jelzéseit 
magyarázzuk el a kedves olvasóknak. 

Orbán István 

Férfi OB I. 1994/95 10. ford 

i . UTE 8 1 1 126 69 17 
2. Vasas 8 1 102 60 16 
3. Tungsram 8 2 88-72 16 
4. BVSC 6 1 2 111-69 13 
5. Szeged 6 4 93-76 12 
6. Szentes 5 1 4 93 93 11 
7. FTC 5 4 116-83 10 
8. Eger 3 1 6 99-104 7 
9. Spartacus 3 7 72-93 6 
10. Szolnok 1 3 5 72-89 5 
11. HVSC 1 9 70-154 2 
12. KSI 1 9 71-161 1 

Női OB 1. 1994/95 9. ford 

1. Szentes 8 136 22 16 
2. Vasas 7 2 101-43 14 
3. BVSC 6 3 98-54 12 
4. Dunaújv. 3 6 55 91 6 
5. Eger 2 6 55-75 4 
6. OSC 9 17-178 0 

A férf iaknál a Kontavill Szentesi SC, ha a Bp. 
Spartacus elleni összecsapást megnyeri, akkor a 
bajnokság őszi idényét a rájátszás helyén zárhatja. 

Az Arisona-Hungerit SC ezideig 100%-os, eddigi 
eredményeik alapján feltételezhető, hogy az őszi 
forduló bajnokai lesznek. 

következő évben 
sokkal nehezebb 
d o l g u k l e s z . P ; 
hiszen a csapat 
igencsak megfia-
talodott az "el-
l e n f e l e k h e z " 
képest. 

A korosztály 
1981 -es születé-
sűekből áll, de 
mivel a szentesi-
ek csak kevés 
ilyen játékossal 
rendelkeznek, az 
1982-as születé-
sűek közül sok- A z 1994/95-ÖS serdülő csapat. 

nak fontos szerepet kell játszania az egy évvel idősebbek között. így csak a kilencedik hely elérése sikerült. 
Ismerve a csapat tehetségét remény van arra, hogy a tavaszi szezonban egy jó szerepléssel előrébb tudnak jutni. 
Az előbb említett 1982-es csapat 1993/94-es Vidék Gyermek Bajnokságban aranyérmet nyert ós a most kezdődő 

küzdelmek első fordulóját is megnyerték Szentesen. 
A legfiatalabbak - az 1983-as születésűek - Ikládi András vezetésével szintén veretlenül zárták a Tatabányán 

megrendezett első tornát. 
Ezek a legutóbbi tornagyőzelmek reményt adnak arra, hogy az elmúlt évek során az előkészítő csoportban 

tör ténő kihagyások miatt "kissé" gyengébb korcsoportok után újra az élmezőnybe kerülnek a szentesi utánpótlás 
csapatok. 

Reméljük, hogy az egyre jobb eredményeket elérő úszószakosztály is sokkal nagyobb szerepet vállal a vízilabdás 
sportolók nevelésében. A két szakosztály között az utóbbi egy-két évben nem volt zökkenőmentes a kapcsolat. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy ha volt is jobb éve a szentesi utánpótlás vízilabdasportnak, most is vannak 
olyan tehetségeink, akik egy-két év múlva már az OB l.-es csapatunkban szerepelhetnek. 

Végűi említsük meg azoknak a sportolóinknak a nevét, akik különböző válogatott keretekben szerepelnek: 
Ifjúsági válogatott: Matajsz Márk, Piti Róbert, 
Serdülő válogatott: Csapregi Roland, Deák Péter, Ottroba Tamás, Zentai Tamás, 
Gyermek válogatott: Juhász Endre, Tari László, Dallos Tamás, Vajda János. 
A képen látható serdülő csapat névsora: 
Állnak ( balról ): Kádár József edző, Nagy Gábor, Orosz László, Deák Péter, Horváth Tamás, Csepegi Roland, 

Juhász László, Ottroba Tamás, Zentai Tamás. Gugolnak ( balról ): Ikládi Péter, Csiszler Elek, Orbán Attila, Ludányi 
Szabolcs, Ravasz Gábor, Bessenyei Tamás, Hajdú Róbert, Juhász Endre. 

Kádár József 



l-es sapkában.. 

A Kontavill Szentesi SC-nek az 1994/95-ös bajnoki 
idényre • amiről már korábban hírt adtunk - új kapusa 
van. A szentesiek hálóőre egy évre a válogatott Kuna 
Péter let t . A bajnokság őszi fordulójának már közeleg 
a vége, a csapat egy-két kel-
lemes meglepetéssel szol-
gált a hazai közönségnek^ 
Ezekben a sikerekben 
elvi tathatat lan része 
van Kunának, parádés védéseivel T s t o l s j 
az ellenfelet az őrületbe, csapatát a p ; | | 
győzelembe kergette. Úgy érzem w F ^ 
azonnal a hazai közönség kedvence lett . 

Ilyen előzmények után - egy becsei csapattal 
játszandó edzőmérkőzés előtt beszélgettem vele. 

Az BISŐ kérdésem arra vonatkozott, hogy hogyan 
érzi magát Szentesen, a csapatban. 

Kérdésemre elmondta, hogy jól érzi magát váro-
sunkban, valamint a csapatban is. Sikerült beillesz-
kednie, bár eleinte félt a változástól és főként a 
távolságtól, de meglepetésére nagyon gyorsan elmúl-
tak a félelmei. És szintén nagyon gyorsan be- és 
elfogadták a fiúk. 

Felesége is i t t lakik vele Szentesen, tehát ez sem 
okoz problémát a munkájában. 

A csapat rendben betartja az utasításait, nagyon jó 
az együttműködésük. 

Kíváncsi voltam arra is, hogy meddig marad szen-
tesi, valamint zavarja-e a távolság a válogatottnál az 
edzéseit? 

A szakosztállyal történt közös megállapodás alapján 
egy évre, il letve egy idényre szóló szerződést készí-
te t tek el. A vezetőség egy évet kért tőle, és ő ennyit 
írt alá. 

Azt, hogy a szerződés lejárta után mi lesz - marad-
e Szentesen, vagy itthagyja a csapatot - azt még 
most nem lehet eldönteni. Majd, ha eljön az ideje, 
akkor újra leülnek, hogy megbeszéljék és eldöntsék a 
továbbiakat. 

A szerződésben foglaltak alapján is, meg a csapat-
vezetés beleegyezése alapján a válogatott edzéseket 
továbbra is látogatja. Az tény, hogy elkerült a 
szövetség és a válogatott közeléből - pontosabban, 
hogy kevesebbet látják védeni a vezetők - nem 
zavarja a válogatottnál a munkáját. 

Mindezektől függetlenül kerettag maradt és termé-
szetesen hívják edzésekre és mérkőzésekre. 

Nagyon sok szentesi siker köszönhető neki, szeret-
tem volna tudni, hogyan látja az új csapata helyzetét, 
szerinte mire lehet számítani. 

Véleménye szerint, egy nagyon fiatal, de ügyes 
csapatba került. De még össze kell szoknia ennek a 
gárdának. Az ő utasításait rendesen betart ják, de a 
rutintalanságnak köszönhető, hogy az Újpestiektől 
nagyon kikaptak, de két bajnokesélyes "nagyot" -a 
BVSC-t és a Tugsramot - sikerült elkapni, ugyanakkor 
a Szolnokkal döntetlent játszottunk, az Eger és a 
Vásárhely ellen egy szoros és látszólag nehéz győzel-
met arattunk. 

Péter szerint, ha a kötelező mérkőzéseiket hozzák 
és egy-két pontot sikerűi rabolni a papírforma szerinti 
erősebbektől, akkor az első hat között fejezhetjük be 
a bajnokságot. 

Kuna Péter irányítására és rendkívüli bravúrjaira 
nagyon nagy szüksége van a Kontavil l Szentesi SC-
nek, ahhoz, hogy csapatunk valóban a legjobb hat 
között végezzen. Remélem mindannyiunk megelégedé-
sére és örömére így lesz. 

Barta Lajos 

Szentesi úszó sikerek 

A Szentesi SC úszói - mint már a próbaszámunkban 
előre jeleztük • újra remek sikereket könyvelhetnek el 
maguknak. Sok tehetséges fiatal edzi magát nap mint 
nap a ligeti uszoda 25 méteres medencéjében. 

A Sport Club úszói az őszi versenyidőszakban egy 
nemzetközi, két országos ós négy megyei versenyen 
vettek részt. 
Eredményeik magukért beszélnek: 
Nemzetközi úszóverseny, Sopron 380 induló: 
100 m-es if i pille Kádár 2. 
100 m-es serdülő pille Bárányi 1. 
100 m-es delfin pille Máté 3. 
100 m-es delfin hát Schwartz 1., Juhász Zs. 2. 
100 m-es serdülő gyors Bárányi 3. 
100 m-es serdülő gyors Császár 3. 
100 m-es serdülő hát Császár 3. 
Országos Sprintverseny, Balatonfűzfő 100 induló: 
50 m-es felnőtt pille Kádár 4. 
50 m-es d B l f i n mell Máté 4. 
50 m-es felnőtt gyors Bárányi 5. 
Országos Olimpiai Reménységek Versenye döntő I.: 
korcsoport, Budapest 
A döntőben az ország legjobb nyolc csapata került 
be, több mint 45 csapatból. Az SC korosztályos 
csapata 4 . helyen került a döntőbe, és ott a 6. 
helyen végzett. A csapat tagjai: Juhász, Pálik, 
Molnár, Schwartz, Mészáros. 
Megyei utánpótlás kupa, Szeged. A versenyen az 
összes utánpótlás korú megyei versenyző úszott, 
delfin: Máté négy 1. és egy 2. hely 

Molnár agy 1. ós három 3. hely 
Schwartz egy 1. és egy 3. hely 

béka: Juhász hat 1. hely 
Páli egy 1. és három 3. hely 
Molnár egy 1. és két 2. hely 

utánpótl.: Bánfi két 3. hely 
üdvardi egy 3. hely 
Veres három 3. hely 
Kósa egy 3. hely 
Berónyi egy3. hely 

Szegedi meghívásos verseny 350 induló: 
100 m-es felnőtt pille Kádár 2. hely 
100 m-es béka pille Juhász Zs. 1. hely 
200 m-es béka gyors Juhász Zs. 1. hely 
Területi meghívásos verseny, Mezőtúr 250 induló: 
bóka: Juhász Zs. két 1. hely 

Molnár G. két 2. hely 
Lippai G. egy 3. hely 

delfin: Kurucz B. egy 3. hely 
Máté M. egy 1. hely 
Molnár D. egy 1. egy 3. hely 

serdülő: Császár egy 1. hely 
utánpótl.: Veres egy 3. hely 

Berónyi egy 3. hely 
A Béka és Delfin fiú vegyesváltó 1. helyezést ért el. 
A sedülő lányok pedig 2.-ok lettek. 
Felkészülési verseny, Tótkomlós 300 induló: 
bóka: Juhász Zs. két 1. hely és egy 2. 

Molnár G. három 2. hely 
Mészáros egy 2. hely 
Kiss egy 3. hely 

delfin: Máté két 1. hely 
Molnár D. két 2. hBly 

utánpótl.: Varos egy 1. hely 
serdülő: Bárányi két 3. hely 

Császár egy 1. hely 
Juhász B. egy 2. hely 
Berónyi agy 2. hely 

Sóti Richárd 

Rajtoit a Komjádi-Kupa 

Decemberben rajtolt a Komjádi-Kupa, amelyen a 20 
évBsnél nem öregebb játékosok mérhetik össze a 
tudásukat. 

Hasonlóan a LEN-Kupához és a junior EB-hez itt is 
módosított szabályok szerint folyik a küzdelem; a 
pálya hossza megváltozott -lecsökkent, egy csapatból 
csak hat játékos van a vízben, kisméretű labdával 
játszanak, a kiállított játékos a pálya elhagyása után 
azonnal visszajöhet, a játékvezetőknél nincs zászló -
késeiekkel vezetnek, Ishetőség van időkérésre és a 
távoli szabaddobásokat egyből kapura lehet lőni. 
t bővebben lásd a Jtabálymagyarári' cikkben a sierkj 

A szentesi közönség december 11-én láthatott 
ízelítőt a "módosítot t" játékból, mikor is a szentesiek 
az FTC Vitasport csapatát látták vendégül. A mérkő-
zés 11:1 l - re végződött. Az első három negyedben a 
Zöld-fehér gárda magabiztosan vezetett, a hazaiak a 
felzárkózásért küzdöttek. Ez, miután az ellenfél 
centere kipontozódott sikerült, sőt 11:10-rs vezettek 
is. 

A játék során Bárányi Zoltán távoli lövései sokszor 
hoztak hazai gólokat. Bíró Dani védőmunkáját is 
dicséret illeti, úgyszintén a jól védő Bús Danit is. De 
az sgész csapat megérdemli az elismerő szavakat, 
hiszen nagyon jól játszottak. 

A Komjádi-Kupa első fordulójában a csapat Tatabá-
nyán járt és ott 16:8-as győzelmet arattak. 

Gyermek vidékbajnokság 

Az 1982-ben született vízilabdásoknak rendezett 
bajnokság első fordulója Szentesen volt decBmber 10-
11-én. A tornarendszerben megrendezett versenyen öt 
vidéki csapat vett részt; az Eger, a HVSC, a Szolnok, 
a Szeged és a Kontavill Szentesi SC. 

A körmókőzósek során már látható volt, hogy az 
Eger és a Szentes lesz az a két csapat, aki elnyerheti 
a bajnoki címet. A bronzérem sorsát pedig megyei 
összecsapás dönti el. 

A torna utolsó helyezettje a nyolc emberrel érkezett 
Szolnok csapata lett . A negyedik helyen a Hódmező-
vásárhely, a harmadikon az őket vasárnap legyőző 
Szeged végzett. Az utolsó mérkőzés nehéz küzdelmet 
hozott, volt ott kihagyott négymótBrBs, száz százalé-
kos helyzet, 'emberelőny. Az idegek harca volt BZ a 
mecs. A terhelést a Kontavill Szentesi SC bírta 
jobban, erről tanúskodik a 3:2-es végeredmény is. 

Ez a vidékbajnoki aranyérem nagyon ráfért már 
Pengő László csapatára - ugyanis az OB l-es szereplé-
sük nem volt valami fényes. Ez annak tudható be, 
hogy a bajnokság a 8l-eseknek van kiírva, ez a 
csapat • amelyik a gyermek OB l-ben is szerepel -
pedig zömében 82-es illetve 83-as születésű. 

A mostani eredmény alapján azt lehet mondani, 
hogy ez a csapat jövőre ersdményBSBn veheti fel a 
harcot az OB l-es küzdelmekben. 

A győztes szentesi csapat: Keserű, Végh (kapusok), 
Atkári (2), Olasz, Szabics (3), Vajda(4), Simon, 
Dancsó, Ujszászi (2), Szarka, Pengő, Dallos (23!), 
Töröcsik, Dömsödi (1), Bartha, Hyc (1), Kocsis, Piti, 
Szőnyi, Bdző: Pengő László. 

A végeredmény: 
1. SzentBs 4 4 - - 36 17 8 
2. Eger 4 3 • 1 31 12 6 
3. Szaged 4 2 • 2 30 24 4 
4 . Hmvhely 4 1 • 3 23 41 2 
5. Szolnok 4 4 20 46 0 



Női vízilabdázás Szentesen 

A Szantssi Vízmű SK-ból alakult a női vízilabda 
szakág 1983. július l- jén 14 fővel, Dr. Tóth Gyula 
szervezésében és vezetésével. 

Az első hivatalos mérkőzést a már megszűnt 
Hódmezővásárhellyel játszottuk 1983. augusztus 
20.-án, ahol fölényesen 6:1-re győztük le a "szom-
szédokat". 

Országos bajnokságot először 1984-ben írtak ki, 
a hat csapat közül a III. helyen végeztünk. Az első 
hat csapat a magyar bajnoksában: Bp. Vasas, 
BVSC, Bp. Honvéd, Szentes, Eger, Szolnok. 
Ebben az évben szerepelt először nemzetközi 
tornán a csapatunk • akkor Pegazus Kupa néven • 
és ezt a tornát meg is nyerte. 

Az első női EB-n Oslóban szerepelt a női váloga-
tott és itt III. lett. A szentesi válogatott játékosok: 
Huff Zsuzsanna, Eke Andrea, Justin Viktória. 

1985-ben ismét bronzérmesek lettünk a női baj-
nokságban, a BVSC ós a Vasas mögött. A követ-
kező évben előre léptünk a ranglistán, II. helyezett 
lett a csapat. A válogatott a világbajnokságon az 
5. helyet szerezte meg, ahol a három szentesi 
játékos is szerepelt. Csapatunk Hollandiában ez 
évben egy nemzetközi tornán a II. lett. 

Az első komoly sikert 1987-ben értük el, amikor 
csapatunk bajnok lett. A bajnokcsapat tagjai: Huff 
Zsuzsanna, Vincze Edit, Justin Viktória, Papp Éva, 
Pengő Erzsébet, Nagy Éva, Rónaszéki Ildikó, 
Sztankovics Tímea, Eke Andrea, Szamosi Csilla, 
Kádár Judit, Csákó ÁgnBS. 

Majd ezt követően a sportág történetében 
először rendeztek BEK-et. Párizsban 9 nemzet 
csapatai közül a III. helyen végeztünk. 

A válogatott a Strasbourg-i EB-n a III. lett, ahol 
a klubunkat Huff Zsuzsa, Vincze Edit, Rónaszéki 

Ildikó, Eke Andrea képviselte. 
1988-89 évben csapatunk a bajnokság II. helyén végzett.A 

válogatott játékosaink számára is voltak sikerek ebben az évben: 
Új-Zélandon a Világkupán II. helyezést értek el, tagjai: Huff 
Zsuzsa, Rónaszéki Ildikó, VinczB Edit, Eke Andrea. 

1989-ben a Baun-i EB-n a II. lett a válogatott, tagjai: Huff 
Zsuzsa, Vincze Edit, Eke Andrea. Külön elismerésre méltó 
esemény volt, hogy Eke Andrea gólkirálynő volt az EB-n. 

1990-bBn csapatunk ismét bajnok lett. Ebben az évben 
tartottuk mag az első negy nemzetközi rendezvényt a női 
vízilabdában Szentesen, ugyanis a BEK Bgyik selejtező csapat-
mérkőzését itt játszottuk az uszodában. 

A résztvevő nemzetek bajnokcsapatai: dán, spanyol, angol, 
olasz, görög, magyar (Szentes). Itt a II. helyen végeztünk és 
továbbjutottunk a döntőbe. A döntő Párizsban volt, ahol 
hosszabbításban kaptunk ki a bajnok német csapattól és így a 
IV.-ak lettünk. 

A következő évben, 1991-ben a csapatunk a III. lett a bajnok-
ságban és a válogatott az ausztráliai világbajnokságon a IV. 
helyen végzett, de egy fantasztikus sikert is elért a válogatott 
ebben az évben, Európa Bajnok lett. A szentesi tagjai a csapat-
nak: Huff Zsuzsa, Rónaszéki Ildikó, Vincze Edit. 

1992-ben soha nem látott siker színhelye volt a szentesi 
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A szentesi női vízilabda OB l-ben elért helyezésai. 

uszoda, megnyertük a bajnokságot és így mi 
képviseltük a női vízilabdát a BEK-ben. Az athéni 
selejtezőből szinte simán jutottunk a döntőbe és 
sikerült megszerezni a BEK döntő rendezési jogát. 
Hatalmas küzdelemben a szentesi csapat Európa 
Kupát nyert. 

A BEK győztes csapat tagjai: Huff Zsuzsa, Tóth 
Gabriella, Sipos Edit, Tóth Noémi, StBiber MsrcB-
dss, Vincze Edit, Sipos AnBtt, Rafael Irén, Sipos 
Ivett, Szamosi Csilla, Rónaszéki Ildikó, Erdőháti 
Anett, Debreczeni Beáta, Kádár Noémi. 

A szentesi Európa Bajnokok: Huff Zsuzsa, Vincza 
Edit, Rónaszéki Ildikó, Tóth Gabriella, Tóth 
Noémi, Szamosi Csilla. 

1993-ban II. helyezett lett a csapat a bajnokság-
ban a BVSC mögött. Az újabb sikert a 93-94 évi 
bajnokság megnyeréséval értük el és így a most 
induló BEK-ben újból lehetőség lesz bizonyítani. 
A bajnok csapat névsora: Huff Zsuzsa, Tóth 
Gabriella, Sipos Edit, Tóth Noémi, Steiber Merce-
des, Justin Viktória, Tatjana Pantyulina, Erdőháti 
Anett, Sipos Anett, Verbó Aliz, Vincze Edit, Pengő 
Ágnes, Debreczeni Beáta, Kádár Noémi. 

Az 1994-95 évi bajnokságban jelenleg pontvesz-
teség nélkül vezBtünk és nagy küzdelem várhaté a 
rájátszásban. 

Ez évi szenzációs siker volt, hogy a női váloga-
tott megnyerte a római világbajnokságot. A szente-
si világbajnokok: Huff Zsuzsa, Steiber Mercsdes, 
Sipos Edit, Tóth Gabriella, Tóth Noémi, Szremkó 
Krisztina. Ezen sikerek fő részese aki elkezdte és 
napjainkban is töretlen vezBtőjs Dr. Tóth Gyula 
mesteredző és a válogatott szövetségi kapitánya, 
valamint segítője Fülöp Tibor. 

Sóti Lajos 

Az Arísona Hmgerit SC 
1994/95*0$ kerete 

NEV SZÜL. MAG. SULY. VALOG. NEV SZÜL. MAG. SULY. VALOG. 

1. Huff Zsuzsanna 1964 180 57 105 
Még mindig - a szülés után is - az első számú kapusa a csapatnak. A megbízható-
ság szobra. 
2. Kádár Noémi 1976 180 62 
Tehetséges és fiatal kapusjelölt. Ha ő is úgy akarja, - keményebb edzésmunkával -
akkor övé a jövő. 
3. Tóth Gabriella 1975 170 60 28 
Gyors szélsőjátékos. Ha bátrabb lenne, sokkal eredményesebb lehetne a góllövésben 
mint az elmúlt időszakban. 
4. Sipos Edit 1975 170 65 9 
Mindig az ő feladata az ellenfél legveszélyesebb támadójának a semlegesítése a 
játák során. Hogy milyen eredményesen, azt bizonyítja, hogy már a válogatottban 
is helyet kapott. 
5. Tóth Noémi 1976 178 62 40 
A leggyorsabb játékos és lövőeraje révén veszélyes támadó. Reméljük a főiskolai 
tanulmányai nem hátráltatják az edzésmunkában. 
6. Stieber Mercedes 1974 174 64 100 
A tavalyi év nagy igazolása volt. Nagy része van a bajnoki cím megszerzésében. 
Idén is hasonló jó teljesítményt várunk töle. 
7. Vincze Edit 1965 178 62 116 
Jelenleg anyai örömök előtt áll. Talán a tavaszi idényben játszhat. A döntő 
mérkőzéseken rutinjára nagy szükség lenne. 
8. Debreceni Beáta 1973 166 88 
A csapat centars. Az idén már több gólt és keményebb játékot várnak töle. 
9. Pengi Ágnes 1977 166 56 
Még rutintalan, de jó úszótudás jellemzi, több lehetőséget kell kapnia, hogy 
mecsrutint szerezhessen. 

10. Sipos Anett 1975 173 60 
Még Ő sem bizonyíthatott sokat, de mikor helyet kapott az együttesben, nem 
okozott csalódást. 
11. Erdó'háti N. Anett 1975 173 63 
Családi okokból Svájcban ól, és ott készül a rájátszásra, ha formája jó lesz, 
segítheti a csapatot a bajnoki cím elérésében. 
12. Rónaszéki Ildikó 1971 173 80 40 
Egy aranyos kisbaba anyukája. A szülés után sokat kellene edzenie, hogy 
visszanyerje régi formáját, és helyét a csapatban. 
13. Verbó Aliz 1977 170 58 
A csapat legfiatalabb játékosa, még sokat kell fejlődnie, hogy elérje társai 
tudásszintjét. 
14. Justin Viktória 1959 175 65 20 
Németországban él és dolgozik. Csak ritkán tud itthon lenni, de akkor rutinjával, 
tapasztalatával nagy segítségére van a fiataloknak. 
15. Szremkó Krisztina 1972 180 80 20 
Az idei év nagy igazolása. A BVSC volt centere, tehetséges, nagytudású és erős 
játékos, biztos helye van a csapatban. 

a Szentesi SC folyóirata 

Felelős kiadó: Kozák János SC elnök 
Felelős szerkesztő: Barta Lajos 
Készült: a Pollák Antal Műszaki Szak-
középiskola technikai segítségével és 
Kádár József ötletéből. 1994. dec. 


