
Legrand-MetalCom-Szentes: más dimenzió 

A futsal NB I folytatásában, a 12. fordulóban a Legrand-MetalCom-Szentes a Gyırt 
fogadta a Dr. Papp László Sportcsarnokban. A kisalföldiek gólkülönbséget javítva 
15–0-ra gyıztek. 

Nem elég a magyar válogatott játékosok „tömege", a 
bajnoki címre hajtó Gyır a szentesi futsalbajnokin két 
idegenlégióst is bevetett: a nyolcvanötszörös román 
válogatott Ion Al-Ioani Déváról, a brazil Willian Neris 
dos Santos spanyol élvonalbeli Boadillától érkezett. 
Elıbbit a két legjobb román futsalos között tartják 
számon, utóbbi BL-gyıztes (1998, Talavera), spanyol 
bajnok és Szuperkupa-gyıztes... 
 
A találkozó a Békéscsabáról érkezı játékvezetık késése 
miatt negyedórás csúszással kezdıdött, és bár az elsı 
kilenc percben is a Gyır volt aktívabb, a Szentes 
vezetett néhány veszélyes kontrát. Aztán beindult az, amelyre inkább a 
magyarországi rendezéső Eb-n vágytunk: a Madarász, Gyurcsányi, Lódi, Tóth Sz. 
négyes ellenfelénél sokkal gyorsabban, és a kilencedik perctıl már eredményesen is 
játszott. A szünetre olyan vendégelıny alakult ki, amely után a Legrand-MetalComnak 
nem volt visszaút: 0–8. A szünet után sem állt le a bajnokesélyes, futószalagon 
termelte a gólokat, ahogy Némethy László, a Szentes edzıje fogalmazott, egészen 
más dimenzióban futsalozott. Remek támadások, szép gólok, látványos, kombinatív 
játék, igazi gála – a szentesiek azonban szívesen kimaradtak volna belıle. 
 

 
A következı fordulóban a Szentes szabadnapos lesz. Február 19-én Gödöllın viszont 
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A gyırieket (fehérben a brazil Neris) olykor három szentesi sem tudta szerelni. 
Fotó: Vidovics Ferenc
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muszáj lesz javítania. 
 
Némethy László: – Most élıben láthattuk és tapasztalhattuk, hogy milyen a modern 
futsal. 
 
Legrand-MetalCom-Szentes–Duna Takarék Gyır 0–15 (0–8) 
 
Futsal NB I, 12. forduló, Szentes, Dr. Papp László Sportcsarnok, 200 nézı. Vezette: 
Iványi, Albert. 
 
Szentes: Bíró – Kerepeczky, Brinszky, Kovács N., Keller. Csere: Podonyi, Kazán, Szabó 
L., Szabó Á., Szarka. Edzı: Némethy László. 
 
Gyır: Balázs – Gyurcsányi, Lódi, Madarász, Tóth Sz. Csere: Matkovics (kapus), Dróth, 
Peczár, Harnisch, Csikós, Al-Ioani, Neris. Edzı: Kozma Mihály. 
 
Gólszerzık: Madarász (9., 10., 39.), Gyurcsányi (15., 17., 21.), Harnisch (14.), Al-
Ioani (18.), Dróth (19., 25.), Peczár (27.), Lódi (11., 28.), Tóth Sz. (30., 40.).  
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