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A hollandok másodszor is meghajoltak 

• Egy éjszaka gyötrelmei • Az ausztrálok magyar 
zászlót lengettek • Borítékolva volt a világbajnoki cím? 

• A magyar női vízipóló-válo-
gatott majdnem felét szente-
siek alkotják, az egyötöde pe-
dig a Tóth nevet viseli. Ez még 
nem jelent semmit. Bár..., ha 
figyelembe vesszük, hogy a 
Kurca-parti csapat többszörös 
magyar bajnok és BEK-győz-
tes, s ennek az edzője dr. Tóth 
Gyula, a két erőssége pedig 
Tóth Noémi és Tóth Gabriella, 
akkor már sej thetjük, hogy 
olyan munka folyik Szentesen, 
amilyen szinte egyedülálló az 
országban. Ez. a nagyon szim-
patikus szentesi állatorvos pe-
dig olyan képességekkel ren-
delkezik, amilyennel kevesen 
dicsekedhetnek. Ő az az egye-
dülálló edző Magyarországon, 
aki minden trófeát begyűjtött: 
bajnokságot és kupát nyert csa-
patával, BEK-győzelemre tre-
nírozta leányait, a válogatottal 
pedig elhódítótta az Európa- és 
a világbajnoki címet. 

- Egyet ki ne hagyj a felso-
rolásból, hogy országos baj-
nokságot nyertem a serdülő-
csapattal . A KSI-t előztük 
meg. Az én értékrendemben ez 
a tény semmivel sem marad el 
a világraszóló tettektől -
mondja kissé ernyedten a ma-
gas láztól dr. Tóth, miközben 
számbavételeztem sikereinek 
sorát. Mivel nem vagyok vak 
rögtön láttam, hogy a „mágus" 
szinte szenved a betegségtől. A 
feleség el is árulja, hogy az éj-
szaka el kellett menni az ügye-
letre, annyira rosszul lett. 

• Mit szól a sikerhez a csa-
lád kétötöde? - teszem fel a 
kérdést a feleség füle halla-
tára, hátha feledtetem a 
megfázásból adódó kedvte-
lenséget. 
- Itthon az asszony a sztár! 

Ő az országos-, az Európa- és a 
világbajnok... 

- Ne vegye komolyan! Gyu-
la mindig túloz. A fiam és én 
csak a szurkolói szinten ma-
radtunk - restellkedik a fele-
ség. 

• Mikor tudta meg, hogy 
mekkora sikert ért el a pó-
lóscsapat? -folytatom to-
vább a beszélgetést a ház 
asszonyával. 
- Hallgattam a rádióban a 

közvetítést. A magyar Him-
nuszt végigsírtam. Később 
megnéztem a tévét, sőt videóra 
is felvettem, amit aztán a ba-

• A Szentesi Bányai TE száz-
százalékos a megyei U. osz-
tályé labdarúgó-bajnokság 5. 
fordulója után, de nyomában 
ott van szorosan a Röszke is, 
amely csak azért szorul a 
második helyre, mivel egy 
mérkőzéssel kevesebbet ját-
szott, mint szentesi ellenfele. 

Földeák-UTC 4-1 (2-1) 
Földeák, 150 néző. Vezette: 

Farkas 
Fö ldeák : Gera - Nagy, 

Horváth, Kis, Szűcs, Mészáros, 
Szabó Cs. (Sándor), Kurunczi, 
Juhász (Veszelovszky), Bugyi 
(Orosz), Balázs. Edző: Tóth 
Imre és Szabó Csaba. 

UTC: Szekeres - Bódi, 
Balogh, Fülöp, Katona, Szél, 
Tóth Z. (Magda), Kakuszi, He-
rédi (Elekes), Szabó, Székely 
(Somcxli). Edző: Szél László. 

A hazai csapat ilyen különb-
séggel is megérdemelten győ-
zött. 

Góllövők: Kiss, Szabó Cs., 
Mészáros, Veszelovszki, ill. 
Tóth. Z. 

Jók: az egész hazai csapat, 
ill. Szekeres. 

Ifjúságiak: Földeák-UTC 
0-2. 

Algyő-Apátfalva 5-1 (1-0) 
Algyó, 250 néző. Vezette: 

Szeleezki. 
Algyő: Boros - Kaliczka, 

Boldizsár G„ Dobos, Portörő, 
Makra, Soós (Szívós), Beck 
(Niku), Győri, Hetényi (Kun), 
Kis. Edző: Portöró Imre és 
Portörő Lajos. 

A p á t f a l v a : Rakity -
Bartucz, Somodi, Nagy A., 
Balogh, Köteles, Károlyi, 
Varga, Máté, Pécsi, Restás. 
Edző: Restás János. 

rátnőmmel hajnal három óráig 
többször is lejátszottunk. Gyu-
la fiam pedig a barátaival meg 
is ünnepelte testvérei és az apja 
sikerét. Tudja, ő nem nagyon 
tudja kifejezni örömét. 

• Gyula! Legutóbb pén-
teken beszélgettünk telefo-
non, akkor még a döntő 
előtt álltatok. Talán foly-
tassuk ott, hogy nem tudtál 
aludni, mert állandóan a 
holland mérkőzésre gon-
doltál. 
- Ez így nem pontos! Kő-

nigh Györggyel, a jó baráttal, a 
válogatott edzőjével laktam 
egy szobában. Gyuri nagyon 
rossz alvó, állandóan matat. 
Na, én ettől nem tudtam alud-
ni, s inkább a Hollandia elleni 
mérkőzésre gondoltam. Első-
sorban azon morfondíroztam, 
hogyan tudom felrázni a tár-

A hazai csapat tudásának 
megfelelő játékot nyújtott, a 
nagy gólkülönbség a "vendé-
gekre nézve hízelgő. 

Góllövők: Győri 2, Hetényi, 
Szívós, Niku, ill. Restás. 

Jók: az egész hazai csapat, 
ill. Restás. 

Ifjúságiak: Algyő-Apátfalva 
3-2. 

Nagymágocs-Szentesi Bányai 
TE 2-3 (0-2) 

Nagymágocs: Szilágyi -
Piti, Bozó, Nacsa, Nagy A., 
Szlopóczki, Rácz, Pintér, 
Györgyi, Paczuk, Verók. Edző: 
Vincze Mihály. 

Szentes: Vadász - Holozsai, 
Határ I„ Határ Z„ Bakai, Tóth 
(Ökrös), Tari (Büdi), Nagy I. 
(Sípos), Nagy A., Stráma, 
Kovács. Edző: Tóth István. 

Jó iramú mérkőzésen a 
Nagymágocs legalább döntet-
lent érdemelt volna. A nagy-
mágocsi Györgyi a második 
félidőben 1 l-est hibázott. 

Góllövők: Györgyi, Verók, 
ill. Holozsai, Stráma, Büdi. 

J ó k : Szilágyi (a mezőny 
legjobbja) , ill. Stráma, 
Holozsai, Vadász. 

Ifjúságiak: Szegvár-Szentes 
l-l. 

Hódmezővásárhelyi Astra 
FC-Tömörkény 2-1(1-0) 
Vásárhely, 150 néző. 

Vezette: Jéga-Szabó. 
Astra FC: Enyedi - Bánfi, 

Prágai, Bokor, Benkő - dr. 
Szűcs, Budai, Vajda - Takács, 
Rostás, Csávás. Edző: Kérdő 
Sándor. 

Tömörkény: Soós - Kiri, 
Gémes, Papp - Horváth, Rácz, 
Balányi, Samu, Kádas, Jaksa, 

saságot. Egyébként a két csa-
pat egymásnak olyan, mint egy 
nyitott könyv. Nemigen lehet a 
másikat meglepni. A tulipáno-
sok ereje a gyors lefordulás és 
a villámgyors passz. Nyolc-
éves koruk óta együtt edzenek 
és játszanak. A csoportmérkő-
zésen a gyors húzásokkal fella-
zították a védelmünket, s ebből 
aztán annyi gólt lőttek, ameny-
nyi elgendő volt a győzelmük-
höz. Ezt kellett megakadá-
lyozni. 

• Hadd idézzek a Nemzeti 
Sport tudósításából: „Rög-
tön egy meglepetés. A cen-
terben nem Dancsa kezd. 
hanem az a Szremkó, aki 
eddig csak perceket játszott. 
Vagy még annyit sem." Ez 
volt a „csodafegyver"? 
- Eddig kétszer győztük le a 

hollandokat. Az idén egy né-

Horváth (Kocsis). Edző: Fehér 
László. 

Az első félidőben nagy fö-
lényben játszó Astra csak a 80. 
percben tudta megszerezni a 
győztes gólt a lelkes vendé-
gekkel szemben. 

Gólszerző: Vajda, Császár, 
ill. Samu. 

J ó k : Vajda, Rostás, dr. 
Szűcs, ill. Soós, Samu, Kádas. 

Ifjúságiak: H. Astra 
FC-Tömörkény 5-1. 

Ferencszállás-Fábián-
sebestyén 6-0 (3-0) 

Ferencszállás, 200 néző. 
Vezette: Tóth A. 

Fe rencszá l l á s : Csapó -
Bíró, Uracs, Vörös, Bottyán, 
Kovács, Nagy (Ocskó), Katkó, 
Frank (Rádai), Juhász, Czérna. 
Edző: K o v á c s József . 

Fábiánsebestyén: Gyuris -
Rózsa, Varjas (Takács), Har-
kai, Rohony, Lőrincz, Szabó, 
Gulyás, Györgyi, Szolga, 
Felföldi. Edző: Pataki Antal. 

A találkozó első percétől az 
utolsóig a hazaiak irányították 
a játékot, s látványos, jó tel-
jesítménnyel feledtették a múlt 
heti tömörkényi fiaskót. 

A gólok száma pedig akár a 
kétszerese is lehetett volna, ha 
a Fábiánsebestyén kapuját nem 
a hat gól ellenére is kitűnő 
Gyuris őrzi. A mérkőzés 
összképét tekintve a hazaiak 
győzelme ilyen arányban is 
teljesen megérdemelt. 

Fotó: Gyenes Kálmán 

met tornán, pontosan augusz-
tus 8-án Weinheinben, vala-
mint 1991-ben az athéni EB-n. 
Akkor is azzal voltunk ered-
ményesek, hogy nem erőltettük 
a támadást, hanem csak a cen-
terjátékra összpontosítottunk. 
Most is bevált, hiszen Szremkó 
lőtt két gólt, egy négyméterest 
és egy emberelőnyt harcolt ki. 
Rafael és Eke l - l megugrás-
ból szerzett találatot, s máris 
nyugodtak lehettünk. Abban 
biztos voltam, hogy a két jó lö-
vőnket, Tóth Noémit és Stieber 
Mercédeszt nem hagyják majd 
érvényesülni. 

• Én azért egy kicsit vi-
tatkoznék, hiszen a volt 
világbajnok a második 
negyedben kiegyenlített, sőt 
a harmadikban is egál volt 
az eredmény. Az utolsó 
játékrészben dőlt el csak az 
aranyérem sorsa. 

Gólsze rzők : Katkó (4), 
Frank (2). 

Jók: az egész hazai csapat, 
illetve Gyuris. 

Ifjúságiak: Ferencszál-
lás-Fábiánsebestyén 3-2. 

Kiszombor-Tanárképző 
4-2 (2-1) 

Kiszombor, 300 néző. 
Vezette: Magony. 

Kiszombor: Gulyás - Tóth, 
Petyó, Gera, Botlik, Méhes, 
Fancsali, Cseh, Kasza (Ártim), 
Koczkás (Szónyi), Sztán 
(Siket). Edző: Haklik János. 

Tanárképző : Vágó - Cs. 
Nagy, Berta, Bucsi, Pintér 
(Johann), Lukács (Belegrai), 
Szajkó, Adorján, Albert J., 
Pasztemák, Albert Z. (Csipak). 
Edző: dr. Miskolczi József. 

Az első félidőben a vendé-
gek jutottak előnyhöz egy 
védelmi hiba után, ám a ha-
zaiak részéről Cseh 20 méteres 
elemi erejű bombagólja meg-
adta a jelet, s villámgyorsan 
fordítottak. 

A második félidőben is a 
hazaiak játszották a támadóbb 
futballt, helyzetek sokaságát 
dolgozták ki a kiszomboriak, s 
győzelmük teljesen megérde-
melt. 

A közepes színvonalú mér-
kőzésen a hazaiak akár na-
gyobb különbséggel is győz-
hettek volna. 

Gólszerzők: Gera (2), Cseh, 

- Eldőlt, mégpedig a ja-
vunkra. Nem volt szép mér-
kőzés, de nekem az. az elvem, 
hogy mindegy, milyennek 
értékelik a kívülállók, csak 
nyeljünk. A szakma egyébként 
azt mondta, hogy jó volt. 
Szerintem is, hiszen nyertünk. 
Még egyet elárulok Kőnighről. 
Azt mondja Gyuri, de jó, hogy 
az orosz Afanaszjevet kaptuk 
játékvezetőnek. Neki jó barát-
ja. Na csak annyira volt haver-
ja, hogy ilyen szemtelenül még 
a hazai pálya előnyét élvező 
olaszoknak sem fújtak a ja-
vukra, mint tette ez a Kőnigh-
barát csaló. Gyuri becsületére 
legyen mondva, le is „kommu-
nistázta"... 

Egy világbajnokot, ez már a 
sportban (gy szokás, mindenki 
le akar győzni. A magyar csa-
pat is kapott annyi jó tanácsot 
a döntő előtt, hogy ha csak egy 
részét fogadják meg, máris 
kész lett volna a kudarc. Hogy 
ezek a „kibiceket" a jó szándék 
vezérelte azt már a tévé kép-
ernyője előtt is megcsodálhat-
tuk. Hiszen a magyar csapat-
nak szurkolt az egész uszoda! 

- Engem is meglepett, hogy 
mennyire mellénk álltak -
vallja be dr. Tóth. - Az elég 
szép számú holland szurkolók 
kivételével minket biztattak. 
Az ausztrálok amellett, hogy a 
Hajrá, magyarok!-at kiabálták, 
még a zászlónkat is lengették. 
Ami meglepő volt, hogy az 
olasz közönség és csapat is 
mellénk állt. Jól esett. 

• A világbajnokság elején 
felröppent a hír: dr. Tóth 
Gyula már borítékolta azt, 
hogy a magyar együttes lesz 
az aranyérmes. Aztán, 
mintha elfelejtették volna, 
mert egy szó sem esett az 
egészről. Igaz ez? - szo-
rítottam sarokba a mestert. 
- Annyi újságíró volt ott, s 

állandóan kérdeztek minden-
ről. Az egyik hölgy nekem sze-
gezte: ki lesz a világbajnok? 
Akkor győztük le, a legjobb 
játékkal, Kanadát, s a kisördög 
azt mondatta velem, hogy más 
nem nyerheti , csak Ma-

Méhes, ill. Lukács, Albert J. 
(1 l-esből). 

Jók: az egész hazai csapat, 
illetve Berta, Albert J„ Bucsi. 

Ifjúságiak: Kiszombor-
Zsombó 1-4. 

Röszke-Szatymaz 4-1 (2-0) 
Röszke, 350 néző. Vezette: 

Lakatos. 
Röszke: Szabó - Gyöngyi, 

Tóth, Kovács A., Papdi, Top-
pantó, Tanács (Hornyák), 
Kovács R., Tari, Szekeres, 
Csiszár. Edző: Berki István. 

Szatymaz: Fehér - Kocsis, 
Zsemberi, Posta, Szanka, Új-
vári, Toldi, Tóth, Nagy (Bar-
ta), Németh, Juhász. Edző: 
Spiller László. 

Közepes iramú és szín-
vonalú mérkőzésen biztosan 
begyűjtötte a három pontot a 
röszkei csapat. A lelkesen 
játszó szatymaziaknak csak 
szépítésre tellett. Sportszerű 
mérkőzést, korrekt játékveze-
tést láthattak a nézők. 

Gólszerzők: Tari, Csiszár, 
Szekeres, Kovács A., ill. 
Szanka. 

J ó k : Szabó, Szekeres, 
Papdi, ill. Szanka, Tóth. 

Ifjúságiak: Röszke-Szaty-
maz 3-1. 

Gyálarét Papagáj 
Market-Ruzsa 5-2 ( l - l ) 
Gyálarét, 200 néző. Vezette: 

Ludvig. 

gyarország. Amikor gyengéb-
ben játszottunk a franciák és a 
brazilok ellen, akkor elfelejtet-
ték ezt a kijelentésemet. Nem 
is vették elő egészen a döntőig. 
Ott aztán bejött a jóslatom. 

• A vízisportban az a szo-
kás, hogy egy-egy nagy 
siker után az edzők, szak-
vezetők fürdőt vesznek a 
játékosok jóvoltából. Kő-
nighet láttuk, amikor alá-
merül a marmi uszoda hűs 
habjaiban, csakúgy felöl-
tözve, de dr. Tóth Gyula 
nem volt sehol. Hogyan 
lehet megúszni egy ilyen 
kényszerfürdőt? Talán erre 
az esetre, is sikerült valami 
ellentaktikát kidolgozni? 
- Szó sincs róla. Előbb a 

Magyar Rádió, majd a tele-
vízió riporterének nyilatkoz-
tam, azonban ezzel sem úsztam 
meg a fürdőzést. Gondolhatod 
mennyire hiányzott nekem, 
már akkor rossz állapotban 
voltam. 

• Aztán folytatódott itthon 
az ünneplés és a betegség... 
- Ferihegyen olyan fogadta-

tásban volt részünk az OTSH 
és az országos szakszövetség 
részéről, ami örökké emlékeze-
tes marad számunkra. Cigány-
zenekar húzta a Himnuszt, 
majd a magyarnótákat, s folyt 
a pezsgő. Már csak ezért is 
megérte világbajnoknak lenni. 
Azóta pedig betegen sincs egy 
perc nyugalmam sem: a leg-
különfélébb újságoktól kérnek 
nyilatkozatokat. A szentesi ön-
kormányzat is jelezte, hogy fo-
gadja a világbajnoki csapat 
szentesi - Tóth Gabriella, Tóth 
Noémi, Stieber Mercédesz, 
Sfpos Edit, Huff Zsuzsa, s ne-
kem Eke Andrea is szentesi 
marad - tagjait. 

• Egy ilyen sikersorozat 
után van még, ami hajtson, 
ami motiváljon? 
- Miért ne lenne? Nekem a 

póló és az állatorvosi hivatás a 
hobbim. Nincs más szenve-
délyem. Van amikor elfáradok, 
de az ilyen sikerek aztán hosz-
szű időre feltöltenek. Pénteken 
este lezárult egy időszak, de 
másnap már arra kellett gon-
dolnom, hogy hamarosan kez-
dődik a bajnokság őszi idénye, 
s mennyi még a teendőnk... 

Süli József 

Gyálarét : Fürtön - Nagy, 
Szabó, Szűcs, Bogár, Káity, 
Illés T. (Nóvák), Illés A., 
Harmath, Bánfi, Antalik. Edző: 
Bogár János. 

Rúzsa : Juhász - Berkó, 
Lehotzki, Szabó, Makra, Papp, 
Király (Huszka), Varga, Völ-
gyi, Magyar, Kispál. Edző: 
Miskolczi Mihály. 

Gólszerzők: Antalik, Bánfi, 
Bogár, Illés A., Illés T„ ill. 
Király, Varga S. 

Jók: Káity, Bánfi L, Illés 
A., Nagy T„ ill. Makra, Berkó. 

Kemény, küzdelmes mérkő-
zésen kifogástalan játékvezetés 
mellett a helyzetét jobban ki-
használó hazai csapat megér-
demelten tartotta otthon a 
három bajnoki pontot. 

Az első fordulóban leját-
szott Szatymaz elleni mérkő-
zést (3-3) a fegyelmi bizottság 
3-0-ás gólkülönbséggel - jo-
gosulatlanul szereplő játékos 
miatt - a gyálaréti csapatnak 
igazolta. 

A bajnokság állása 
1. Szentes B. 5 5 _ - 14-5 15 
2. Röszke 4 4 _ • 14-5 12 
3. üyálarét 5 4 - 1 16-8 12 
4. Kiszombor 5 4 _ 1 14-9 12 
5. Ferencszállás 4 2 1 1 14-3 7 
(. Szikáncs A. 3 2 1 - 6-3 7 
7. Ultin 4 2 1 1 11-10 7 
8. Apátfnlva 5 1 3 1 7-9 6 
9. Tömörkény 5 1 1 3 6-11 4 

10. Rúzsa 4 1 1 2 4-9 4 
11. Nagymágocs 5 - 3 2 7-9 3 
12. Földeák 5 1 - 4 8-11 3 
13. Fábiánseh. 4 1 - 3 6-15 3 
14. UTC 4 - 1 3 5-13 1 
15. Tanárképző 1 - - 1 2-4 t 
16. Szatymaz 5 - - 5 3-19 t 

Megjegyzés: 
Az L fordulóban lejátszott 

Gyálarét-Szatymaz (3-3) mér-
kőzés végeredményét a CSLSZ 
fegyelmi bizottsága megsem-
misítette, s a három bajnoki 
pontot, 3-0 gólkülönbséggel a 
gyálarétieknek igazolta. A táb-
lázat már ezt is tartalmazza. 

• Labdarúgó megyei II. osztály 


