
Munka mellett folytatja Éles Vilmos 

Éles Vilmos két évig vízilabdázott a Szentesi VK-ban, ısztıl Németországban, a 
Bundesliga II-ben szereplı, feljutási terveket dédelgetı Solingenben folytatja 
pályafutását. 

Éles Vilmos 2009-ben a Szeged Betonból igazolt 
Szentesre, ahol 2 évig vízilabdázott a helyi 
élvonalbeli együttesben. Az ıszt már 
Németországban, a Bundesliga II-es Solingenben 
kezdi. 
 
– Vegyes érzelmekkel gondolok vissza szentesi 
korszakomra – közölte a játékos –, sikerélményekben 
szegény volt ez a két esztendı, mindkétszer a 11. 
helyen végeztünk. Többet vártam, de az anyagi és 
uszodaprobléma, az év közbeni edzıváltás sok 
mindent befolyásolt. A várost, az embereket 
megszerettem, nyugodt a hangulat, a hozzáállás a sporthoz pozitív. Egyedül a 
Szegeden tapasztalt profizmust hiányoltam. 
 
Tavalyi szezonját nagyban befolyásolta jobb vállának tavaszi sérülése, amelyet 
hosszadalmas vizsgálatok és ellentmondó szakvélemények követtek. 
 
– Aki azt mondta, meg kell mőteni, az nem vállalta a beavatkozást, akikhez viszont 
továbbküldtek, közölték, nem kell operálni. Csak telt-múlt az idı, és nem tudtam 
százszázalékos teljesítményt nyújtani – mesélte kálváriájáról. 
 
Szentesen saját elhatározásából sem maradt volna, 
érezte, váltani kell. De a klub sem tartott rá igényt, 
többek között azért, mert nem mőttette meg a 
vállát. A rutinos pólóst elıször a Debrecennel hozták 
hírbe, egykori szegedi trénerével, Gyöngyössy 
Andrással szóban már megállapodtak, de a mindkét 
fél által feltételül szabott orvosi vizsgálat elmaradt, 
így a szerzıdés kútba esett. 
 
– İszintén, nem nagyon bánom, már nem érzek 
magamban annyi tüzet, erıt, ami a magyar elitben 
kell ahhoz, hogy hétrıl hétre megküzdjek a 
helyemért a kezdıben – árulta el a 29 éves pólós. 
 
Ekkor jött a B verzió, vagyis Németország: 
elsısorban a nyelvtanulás és a munkalehetıség 
keltette fel az érdeklıdését. A Bundesligában már 
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Újabb vereség 
 
Második mérkızését is 
elvesztette az Universiadén 
szereplı magyar férfi vízilabda-
válogatott – keretében Török 
Bélával és Baksa Lászlóval –, 
amely szombaton az olaszoktól 
kapott ki 8–4-re. A magyar 
együttes szerdán a 
negyeddöntıbe jutásért játszik. 
Tegnap egyébként két aranyat 
is szereztünk Sencsenben, Cseh 
László 200 méteres 
pillangóúszásban, Szényi Péter 
a párbajtırvívók egyéni 
küzdelmében végzett az élen.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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szerepelt Beleon Bence kapcsolatai révén a 
másodosztályú Solingenhez kötelezte el magát 1 
évre, de mindkét fél hosszú távra tervez. 
 
– Nem hagyom el magam, ugyanolyan intenzitással 
edzek majd, mint itthoni csapataimnál. A klub félamatır, viszont új uszodájukat 
most adták át, és szeretnének feljutni az élvonalba. Még nem tudom, milyen munkát 
szereznek nekem, de a legfontosabb a civil jövım miatt a nyelv tanulása. 
 
Éles szeptember elején utazik Németországba, és annyi biztos, hogy legkésıbb az 
ünnepekre hazajön családjához és kedveséhez, a szentesiek kapusához, Jankovics 
Eszterhez. 

Kapcsolódó cikkek 
Érkezık, távozók a Szentesi VK-nál 
Sportlegendák: Rébeli-Szabó József, a szentesi vízilabda újraalapítója 
Hungerit-MetalCom: Brávik távozott a Szentesbıl 
Kádár József: szentesiként Csabán 
Lukács Dénes második magyar klubja a Szentes 

 

A rovat legfrissebb cikkei 

Gázszivárgás lépcsıház kiürítéssel 
Gyırben - fotók

Újraszentelték a bencés templomot Sopronban - galéria

Gólzápor Dénesfán és Gyırben

A nyitóoldal témái 

Veteránjármő-csodák Szegeden

Olvasókör, fröccs, kugli - avagy lementem az olvasókörbe 
inni

Nem bukhat meg, ami nem is létezett

hirdetés    

 

Palócok, 
ıslábnyomok, 
pampuska… Kíváncsi 
többre is? 
Kattintson! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Sokat halljuk 
mostanában: 
közösségi vásárlás. 
Mi is ez valójában? 
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