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Legendás meccsek: szentesi lányok Európa
tetején
IMRE PÉTER - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP
2011.12.14. 09:08

Sorozatunkban olyan sporteseményekkel foglalkozunk, amelyekre szívesen
gondolnak vissza a sport szerelmesei. A szentesi nıi vízilabda eddigi legnagyobb
napja 1993. február 14-én volt, ekkor nyert Bajnokcsapatok Európa Kupáját
otthon a Hungerit dr. Tóth Gyula irányításával.
A szentesi sátorban még a csilláron, lámpatesteken is
szurkolók lógtak 18 évvel ezelıtt. Nem csoda: a
Hungerit- Szentes nıi vízilabdacsapata BEK-döntıt
játszott a címvédı holland Donk Kellert búcsúztató
olasz Orizzontéval. A tulipánosok mestere, Van den
Hendel remek jósnak bizonyult, a finálé elıtt azt
mondta, a szentesiek nyerik a serleget.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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e-mail cím
OK

Az a meccs, az ünneplés azóta is beszédtéma a
városban, nıi vízilabdacsapat elıször nyerte meg a
Milyen a legutóbbi hírlevél?
legrangosabb kontinentális klubtrófeát. – Az olaszok
ellen nem szerettem és mindig is nehéz volt játszani
– idézte fel a döntıt Vincze Edit csapatkapitány, aki nem szakadt el a klubtól,
edzısködik –, ugyanazt a stílust képviselték, mint mi. 1991-ben a válogatottal már
felértünk a csúcsra, megnyertük az Európa-bajnokságot, két év múlva a Hungerittel
klubszinten is a legjobbak lettünk. Az ünneplés felejthetetlen volt: kaptunk tortát, a
bulit a Strand Vendéglıben tartottuk, emlékeim szerint hajnalig mulattunk...
A szentesi és a magyar vízilabdázás legendás egyénisége, edzıje, dr. Tóth Gyula ült
akkor a kispadon, két éve a következıket nyilatkozta élete, pályafutása egyik
legnagyobb sikerérıl: – A finálén kívül az Uralocska elleni elıdöntıt sem felejtem el
soha, már 4–1-re vezettek az oroszok, onnan sikerült felállni, és fokozatosan
felıröltük ıket. Ha jól emlékszem, azon a meccsen Rafael Irén lıtte a gyıztes gólt.
De a fináléhoz, az azt követı fergeteges ünnepléshez nem fogható semmi,
beszélgetéseink során ma is sőrőn felidézik az emberek azokat a pillanatokat.
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Bajnokcsapatok Európa Kupáját nyert a Szentes vízilabda csapata 1993-ban.
Fotó: DM/DV

Szamosi Csillabúcsúmérkızése volt a BEK-finálé, míg a klasszis kapus, a jelenleg
Csongrádon élı, tanító Huff Zsuzsanna törött lábujjal, beinjekciózott vállal védett.
– İszintén mondom, már akkor is nyilatkoztam, a döntı elıtt éreztem, mi nyerünk!
Ezért nagyon nyugodt voltam végig, valószínőleg ez a higgadtság, észjáték is kellett a
gyızelemhez. Az akkori csapattagokkal mai napig tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen
találkozunk, és gyakran beszélünk arról a mérkızésrıl, óriási, maradandó élmény! A
férjem, Szigeti Szabolcs is sokaknak említette már, a felesége milyen sikereket ért
el, viszont jó érzés, hogy többeknek nem kell mondani, emlékeznek rám és a
csapatra. Ez olyan, mintha újra BEK-t nyernénk. Örülök, hogy a lányok a nagyon
komoly szakmai munkát végzı Zantleitner Krisztina irányításával újra az európai
elithez tartoznak, amennyiben idım, a karácsonyi készülıdés engedi, elmegyek a
szombati LEN-kupa-negyeddöntı visszavágóra.
Hungerit-Szentesi SC–GS Orizzonte Catania (olasz) 6–5 (0–1, 2–0, 2–1, 2–3)
Nıi vízilabda BEK-döntı. Szentes, 2000 nézı. Vezette: Bajenaru (román),
Sztavropoulosz (görög).
Szentes: HUFF – Tóth N., Rónaszéki 1, VINCZE 1, Rafael 1, Tóth G., STIEBER 3. Csere:
Szamosi. Edzık: dr. Tóth Gyula, Fülöp Tibor.
Orizzonte: CONTI – Da Campo 1, Vaillant, VINCI 4, Mazato, Virri, Picciono. Csere:
Delvoca, Conson. Edzı: Mavgero Maro.
Végeredmény: 1. Hungerit SC, 2. Orizzonte, 3. Donk Keller (holland), 4. Uralocska
(orosz), 5. Creteil (francia), 6. Wupperthal (német).
Kapcsolódó cikkek
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Reális különbség: a Vasasnál járt a Kalo-Méh CS&K Szentes
Szentesi terv: hagyományırzés
Meglepı döntetlen az OSC ellen
Kalo-Méh CS&K: Weszelovszky eldöntötte az alsóházi rangadót
Sokat érhet a szentesi iksz

A rovat legfrissebb cikkei

A nyitóoldal témái

Adventi vásár Sopronban: A
helyszín jó, hullhatna a hó - fotók

Orbán: Magyarországot védi az erıs parlament
Mikulás ünnepség a gyırladaméri iskolában - fotók

Holnaptól kétszer két sávon
járható a Vásárhelyi Pál utca

Szoba kilátással, avagy egy belvárosi építkezés mozzanatai
Újra jár az 1-es csütörtök délutántól
hirdetés

4 nap 2 fınek a
horvát tengerparton
69.990 Ft-ért
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