
Horváth Tamás: egy évig volt hőtlen 

Sorozatunkban megyénk csapatainak leghőségesebb játékosait, szakembereit 
keressük, vagyis azokat, akik a leghosszabb ideje állnak egy-egy klub 
szolgálatában. Az alsó limit öt év. Most Horváth Tamással, az OB I-es szentesi 
pólócsapat kapusával ismerkedünk meg közelebbrıl. 

A 30 éves kapus, Horváth Tamás a szentesi vízilabdázás 
egyik emblematikus figurája, egy szezont leszámítva 
végig a Kurca-parti kisváros csapatában szerepelt. 
1987-ben még az elıkészítıbe járt, de 11 éves korától 
már a klub igazolt játékosa lett, elsı trénere Ikládi 
András volt. 
 
– Szüleim döntöttek helyettem – emlékezett vissza a 
kezdetekre Tamás –, Szentesen a vízilabda a 
legeredményesebb, legsikeresebb és legnépszerőbb 
sportág, már akkor MNK-gyıztes együttese volt a 
városnak. Hogyan kerültem a kapuba? Nem árultam el 
különösebb tehetséget, az viszont hamar kiderült, rosszul úszom, vagyis maradt a 
„ketrec". 
 
A felnıttcsapatban nagyon fiatalon, 16 évesen mutatkozott be. Ebben a szerencse is 
közrejátszott: a Szegedrıl igazolt hálóır, Tóth Iván távozott, maradt a két helyi 
fiatal, ı és Némethy Kornél. Amennyiben nem akarták, hogy újabb riválist hozzanak a 
nyakukra, bizonyítaniuk kellett, megtették. A Szentessel a legjobb eredménye a 
magyarkupa-bronz és a LEN-kupa 16 közé jutás – idézte fel a múltat Horváth. A 
legszívesebben két 6–2-es meccsre emlékszik, a bajnoki címet elıször elhódító 
Honvédot a pontvadászatban, illetve a Szegedet az mk-elıdöntıben páholták el 
ennyire a ligeti uszodában. Utóbbi párharcból végül a Tisza-partiak kerültek ki 
gyıztesen, a visszavágón 15–10-re diadalmaskodtak. 
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Horváth Tamás emblematikus figura. 
Fotó: Tésik Attila
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– Csak egy szezon erejéig lettem hőtlen a Szenteshez: 2003/2004-ben 
Spanyolországban, a Valencia együttesében pólóztam. Az akkor már Hispániában 
légióskodó barátaim, Kiss Csaba és Matajsz Márk ajánlottak a vezetıségnek. Nagyon 
szép év volt: a spanyolok kedvesek, aranyosak, sportszeretık; együtt játszhattam egy 
olimpiai és világbajnokkal, Salvador Gomezzel, aki fiatalokat meghazudtoló 
edzésmunkát végzett nap mint nap. 
 
Szentessel, a folytatással kapcsolatban elmondta: már nem szeretne újra elmenni a 
csapatból, a városból, minden odaköti. Felesége, Nikolette a helyi rendırségen 
dolgozik, kétéves Áron fia Szentesen jár bölcsıdébe, nem beszélve a barátokról, 
ismerısökrıl. 
 
– Már építgetem a civil életemet – árulta el –, természetesen az is Szenteshez kötne. 
Egykori kapustársammal, riválisommal, Némethy Kornéllal akarunk egy mőanyag-
újrahasznosítással foglalkozó céget mőködtetni, mi győjtenénk össze a házaktól az 
újra felhasználható mőanyaghulladékot. Ezenkívül szabadidımben egy multi level 
marketing cégnél is tevékenykedem. Remélem, sikeresebb lesz, mint eddig az idei 
szezon.  

Page 2 of 2Szeged - delmagyar.hu

"NetSzemle Archívum"http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2...


