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Nem hárítja a felelısséget a körülményekre, bár nincs könnyő helyzetben Tóth László, a Szentes férfi vízilabdacsapatának 
edzıje: az uszodából számőzött együttes vereséggel kezdett a Fradi ellen.  

 

- Igazi, idény eleji találkozót láthattunk itt a Népligetben. Az öt lıtt gól elég kevés - bár tény, hogy több, 
mint amennyi a félidıben állt a táblán... - kezdtük a beszélgetést Tóth Lászlóval, a Fradi elleni bajnoki 7-0-s 
félidei eredményre utalva. 

- Így van. Egyébként nem volt semmi gond a kezdéssel, azt leszámítva, hogy nem lıttünk kapura. Az ellenfél 
kapusa is jól védett, de keveset lıttünk. És azért mondom ezt, mert lett volna lövıhelyzetünk. A Fradi épp azért 
tudott elmenni, mert bár nem volt sokkal több helyzete, mint nekünk, de azt ki tudta használni. 

- Azért papírforma is volt az eredmény... 

- Természetesen. Annyiban elégedett vagyok a látottakkal, hogy nem esett szét a csapat. A Fradiban olimpiai 
bajnokok, válogatottak játszanak, benne van egy ilyen mérkızésben a nagyarányú különbség. De azt kértem a 
fiúktól, hogy ne legyen olyan periódusa a mérkızésnek, amikor feladják, szétesnek, hanem utolsó percig 
küzdjenek. Ezt viszontláttam a medencében, s ennek örülni kell, mindenféleképp pozitívumként kell felfogni, 
hiszen a Fradi nem a mi ellenfelünk ebben a bajnokságban. 

- A nyár folyamán érkeztél az együtteshez. Hogy sikerült a közös munka? 

- A felkészülésnek háromnegyed része jól sikerült, hiszen a fizikai jellegő munkát augusztus végéig, szeptember 
elejéig el tudtuk végezni. Aztán a felkészülési mérkızéseket - és ide sorolom most a Magyar Kupát is - több-
kevesebb sikerrel csináltuk végig, de eredménytıl függetlenül a gyakorlást szolgálta minden találkozó. A végét 
azonban, amikor egy csapatnak az élesítése zajlana, a figurák begyakorlása, meg tulajdonképpen a formába 
kerülés idıszakában rajtunk kívül álló okok miatt nem tudtuk befejezni a munkát. 

- Ha nem tévedek, arra gondolsz, hogy bezárták az uszodát. 

- Igen, úgy azért nehéz vízilabdában gyakorolni, ha nincs uszodánk. Erınléti edzéseket tudtunk tartani, és nem is 
láttam arra jeleket, hogy kondícióban nagy különbségek lennének köztünk és akár egy élcsapat között. 

- Mik a kilátások az uszodával kapcsolatban? Várhatóan mikor tudtok száz százalékos munkát végezni? 

- Van egy olyan megoldás, hogy három napig leeresztik, négy napig tele lesz a medence. Január 31-ig kérte az 
ÁNTSZ, hogy oldják meg a problémát, de ehhez sok pénzért meg kell venni az alkatrészeket, beépíteni azokat... 
Bele sem merek gondolni, mi lesz, ha szét kell verni az uszodát, és egyáltalán nem tudunk vízbe menni. 
Remélem, hogy megoldódik a helyzet, s decemberben már a fontos meccseinket otthon, hazai medencében 
játszhatjuk. 
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- A nehézségek ellenére hogy ízlik a munka Szentesen? Elıször edzel felnıtt csapatot. 

- Én élvezem! Úgy látom, a játékosok mindenben partnerek. Nyilván, az monoton úszó részeket senki nem 
szereti, de dolgoznak rendesen a srácok; van, aki erın felül is. Akad, aki dolgozik a sport mellett, vannak fiatalok, 
gimnazisták, de ezekkel tisztában voltunk az elején is. Szépen dolgoznak, aztán majd igyekszünk természetesen 
legjobbat kihozni a lehetıségeinkbıl. 
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