
Éles Vilmos: folytatás Szentesen 

A Szeged Betonnal vízilabda LEN-kupát nyert 27 éves Éles Vilmos a több 
játéklehetıség reményében együttest váltott: a Bodrogi Bau-Szentes 
pólócsapatába igazolt, a kontraktus jövı május végéig szól.  

Manapság a klubhőség fogalma elcsépelt szólam. Fıleg 
csapatsportokban a jobb szerzıdés reményében a 
játékosok sőrőn cserélnek együttest. Éles Vilmosra nem 
lehetett ráfogni, hogy „vándormadár" típus. Hétévesen, 
1989-ben jelentkezett elıször edzésre az újszegedi 
sportuszodában, amely egy esztendıt leszámítva – a 
2003/2004-es OB I-es évadot az Egernél töltötte – 
egészen mostanáig második otthonának számított. Az 
októberben induló férfi vízilabda-bajnokságban ugyanis 
már nem a Szeged Beton, hanem a Bodrogi Bau-Szentes 
színeiben dobálja majd a gólokat. 
 
– A szegedi klub új szerzıdést ajánlott, de mivel mindenképpen váltani akartam, nem 
fogadtam el – magyarázta látványos góljairól, a nagy lövéseirıl elhíresült pólós. – Az 
elmúlt évadban kevés játéklehetıséget kaptam, sokat voltam a padon, vagy még ott 
sem.  
 

 
Éles Vilmos elmondta, békében vált el, nincs benne tüske, nem haragszik senkire. 
 
– Nem is lenne jogom sértıdöttet játszani – fogalmazott a Szeged egykori „tízese". – A 
csapat aktív közremőködésem nélkül nyert LEN-kupát. Ezzel együtt természetesen 
bántott, emésztett, hogy kevés idıt töltöttem a vízben, a meccsrutin hiányában 
eljutottam arra a szintre, hogy több száz OB I-es meccsel a hátam mögött már féltem 
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Éles Vilmos (10) a Szeged pólósaként már megszokhatta a szentesi uszodát.  
Fotó: Vidovics Ferenc
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attól, ha hibázom. Úgy éreztem magam, mint egy tejfölösszájú, 16–17 éves fiatal. 
Hozzáteszem, hogy idáig „fajult" a helyzet, abban én is vastagon benne voltam.  
Elmondta azt is, még véletlenül se higgye senki, hogy a történtek ellenére tele lenne 
keserőséggel, haragudna valakire. 
 
– Csodálatos, felejthetetlen éveket töltöttem 
Szegeden, minden ideköt, itt élnek a szüleim, a 
barátaim. Hogy mást ne említsek, feleségestül, 
barátnıstül két csapattársammal, Varga Pepével és 
Lehmann Pistával együtt voltunk nyaralni a 
horvátországi Virben.  
 
Nincs benne a Szegeddel szembeni bizonyítási vágy, 
csak az vezérli, hogy megfeleljen a saját maga, 
illetve új csapata, a Szentes elvárásainak. 
– Korrekt ajánlatot kaptam a Kurca-partiaktól. A 
tárgyalások alatt végig éreztették, hogy mennyire 
számítanak rám. Góldobó játékosként számolnak 
velem, muszáj lesz megfelelnem. Le akarok tenni 
valamit az asztalra! Nem foglalkoztat a múlt, 
kizárólag elıre nézek. Hiszem, hogy képes leszek a 
megújulásra.  
 
Döntıt játszanak Gyıri Eszterék 
 
A Belgrádban zajló egyetemi és fıiskolai világjátékokon, az Universiadén a magyar 
nıi pólóválogatott tovább folytatta ragyogó szereplését, az elıdöntıben 11–9-re 
verve Oroszországot bekerült a ma 18.30-kor kezdıdı, Kína elleni fináléba. 
„Maximálisan elégedett vagyok a lányokkal. A négy közé kerülés volt a célunk, ezt 
már most sikerült túlteljesítenünk. Az elsı csoportmeccsükön 11–8-ra kikaptunk a 
komplett vb-csapatukkal szereplı Kínától, most is ık az esélyesebbek, de ez nem 
jelenti azt, hogy ne meglepetésre készülnénk. Nem nekünk, nekik van több 
vesztenivalójuk. Klubcsapatomból, a Szentesbıl itt lévı Jankovics Eszter és Gyıri 
Eszter is kiválóan pólózik, erısségei a gárdának" – nyilatkozta az Universiade-együttes 
edzıje, dr. Tóth Gyula.  

  
Gyıztes nyitány 
 
9–6-os gyızelmet aratott a 
magyar férfi vízilabda-válogatott 
Ausztrália ellen a budapesti 
Unicum Kupán, amely a római 
világbajnokság elıtti felkészülés 
fontos állomása. A magyar 
góldobók: Kiss G. 3, Biros, 
Varga Dénes 2-2, Varga Dániel, 
Kis G. 1-1. 
A torna másik mérkızésén: 
Szerbia–Németország 14–6. A 
mieink ma 19.30-kor a 
szerbekkel találkoznak. 
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