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Visszavonulót fújt a marosvásárhelyi úszósport 

egyik legelismertebb és legsikeresebb edzője, 

Peteley Attila. Az Iskolás Sportklubnál hosszú évti-

zedeken keresztül tevékenykedő, 68 éves szakve-

zetővel sportkarrierjéről, az általa felkészített ver-

senyzők nagyszerű eredményeiről és a marosvá-

sárhelyi úszás jövőjéről beszélgettünk.

– Utolsó alkalommal vett 
részt a múlt hétvégi Maros 
Kupa és Tóth Páll József em-
lékverseny szervezésében. 
Miért döntött úgy, hogy idén 
búcsút int az edzői pályafu-
tásának?

– Egyrészt azért, mert már há-
rom évvel átléptem a nyugdíjkor-
határt, és a törvény ennyit en-
ged meg, hogy még tevékenyked-
jek. Másrészt átszeretném adni a 
stafétát a fiataloknak, hogy ők vi-
gyék tovább a munkámat, és eh-
hez sok sikert kívánok nekik. Visz-
szavonulok, de mindig a kollégák 
rendelkezésére állok, ha igénylik 
a szakmai tudásomat. Biztos nem 
tudok elszakadni az uszodától, de 
egy más életet kell folytatnom. Na-
gyon szeretném, ha Koós Evelin-
nek tudnám átadni a stafétát, aki 
az idén befejezi a tanulmányait, 
ami szükséges, hogy a továbbiak-
ban az Iskolás Sportklubnál tudjon 
edzősködni. Benne látom az ambí-
ciós és akarattal felruházott sze-

mélyiséget, aki képes lesz rá, hogy 
ezt a tevékenységet továbbvigye a 
másik két edző, Farkas Kinga és 
Szeghalmi Andrea mellett.

 
– Hosszú évtizedeken ke-

resztül tevékenykedett az 
Iskolás Sportklubnál. Mit 
sorolna a legnagyobb sike-
rei közé?

– Nem kis erőfeszítés árán ke-
rültem ide 1979-től, mert nagyon 
nehezen lehetett beférkőzni, de 
akaratos ember voltam és kitar-
tottam az elhatározásom mellett. 
Karrierem ideje alatt nagyon sok 
sportoló felkészítésével foglal-
koztam. A legsikeresebb persze 
Trandafir Norbert volt, aki há-
rom olimpián képviselte Maros-
vásárhelyt és az országot, emel-
lett az ifjúsági Európa-bajnoksá-
gon arany- és ezüstérmes, a fel-
nőtt kontinenstornán bronzér-
mes lett. Mellette számos úszó 
volt, aki az országos bajnokság-
tól kezdődően Balkán- és Euró-

pa-bajnokságon vett részt, mint 
Gábos Andrea, aki utóbbin ötödik 
és hatodik helyezést ért el. Ahogy 
összeszámolom, csak a 2000-es 
évtől több mint 500 érmes helye-
zést szereztünk az országos baj-
nokságokon. Ezelőtt is voltak baj-
nokaink, mint Koós Lehel, Koós 
Evelin, Fazakas (Szeghalmi) 
Andrea, Csorbási János és még 
sokan mások. Köszönöm mind-
azoknak a sportolóknak, akik ná-
lam készültek és elérték ezeket 
az eredményeket, mert nélkülük 
az én munkám sem lett volna si-
keres. Ez a sikeresség most be-

teljesedett a Maros Kupa és Tóth 
Páll József emlékverseny napja 
előtti estén. Felemelő érzés volt 
újra találkozni a volt tanítványa-
immal, mert láttam, hogy mind-
annyian örvendtek egymásnak. 
Az a csapat, amely velem együtt 
készült, olyan volt mint egy iga-
zi nagy család és arra igyekez-
tem, hogy nemcsak edzőjük le-
gyek, hanem nevelőjük is, és tu-
dásom szerint mindenre megta-
nítsam őket. Nagyszerű volt visz-
szahallani tőlük, hogy mennyi 
mindent felhasználtak ebből a 
mindennapi életben, így azt gon-

dolom, hogy nem dolgoztam hi-
ába és valamit hagytam magam 
után, ami eddig és ezután is meg-
hozza a termését.

 
– Milyen nehézségekkel 

kellett megküzdenie a karri-
erje során?

– Egy legenda az egész. Szá-
mos nehézséggel küszködtünk. 
Az uszoda hiánya mindenre rá-
nyomja a bélyegét és ha volt va-
lami kis lehetőség arra, hogy dol-
gozzál, akkor foggal-körömmel ka-
paszkodsz belé, és mindent elkö-
vetsz annak érdekében, hogy ne-
héz körülmények között is jó ered-
ményeket tudj elérni. Eleinte az 
egyetemi uszodában edzettünk 
12,5x4 méteres medencében, majd 
következett a Mircea Birău 25 mé-
teres uszoda. Marosvásárhely-
re már 50 éve vártunk egy fedett 
uszodát, amely megfeleljen min-
den elvárásnak. Valóban azonban 
ami a Víkendtelepen van és hat 
éve működik, nagyon sokat lendí-
tett a marosvásárhelyi úszóspor-
ton, mert nagyon sok gyerek meg-
tanult ott úszni, ami egy fantaszti-
kus nyereség.

 
– Marosvásárhelyen jelen-

leg is nagyon sok fiatal, te-
hetséges úszó van. Hogyan 
látja, a pályafutásuk követ-
kező szakaszában is a hazai 
élmezőny tagjai lehetnek?

– Bízom benne, hogy az edzői 
kollégáim is sikeresen viszik to-
vább ezt a generációt. A tehetséges 
versenyzőink közül Fángli Hen-
riettát lehet kiemelni, aki a mun-
kabírása és a szülők támogatása 
mellett ambíciós versenyző, na-
gyon akaratos, ez pedig nagyon so-
kat számít a sportban, így a sike-
rek is jönnek.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Interjú Peteley Attilával, a marosvásárhelyi úszás kiemelkedő, visszavonuló személyiségével

„Nem csak edzőjük, nevelőjük is voltam”

Peteley Attila: „visszavonulok, de mindig a kollégák rendelkezésére állok”

Öt forduló maradt hátra a 4. ligábanFölényes Atlético-győzelem
Hazai pályán játszik a lista-

vezető Marosvásárhelyi MSE 
és a második helyezett Maros-
oroszfalu, előbbi Ákosfalva, utób-
bi Nagysármás ellen a megyei 4. 
ligás labdarúgó-bajnokság hétvé-
gi 26. játéknapján. Öt fordulóval 
a vége előtt jelenleg nyolc pont az 
MSE előnye a tabella élén, miután 
kedden Marosoroszfalu fölénye-
sen megnyerte elmaradt meccsét 
a Marosvásárhelyi Gaz Metan pá-
lyáján, és visszavette második 
helyét. 
Maros megyei labdarúgó-bajnokságok, hétvégi mér-
kőzések:
4. liga, 26. forduló:
Szombat 11.00:
Dicsőszentmártoni Unirea–Marosludas
Marosvásárhelyi MSE–Ákosfalva 
Marosoroszfalu–Nagysármás
Szováta–Mezőméhes
Kutyfalva–Nyárádtő
Náznánfalva–Marosvásárhelyi Atletic
Nyárádszereda–Marosvásárhelyi Gaz Metan
Dános szabadnapos
Elmaradt mérkőzésen a 25. fordulóból (kedd):
Marosvásárhelyi Gaz Metan–Marosoroszfalu                1–4 

5. liga, Északi csoport, 19. forduló:
Szombat 17.00:
Marosfelfalu–Alsóidecs
Vasárnap 12.00:
Nyárádremete–Magyaró
Vasárnap 17.00:
Mezőkirályfalva–Görgénysóakna
Abafája–Alsóköhér
Szászrégeni Înfrăţirea–Bátos
Lövér szabadnapos
5. liga, Északi csoport, 19. forduló:
Vasárnap 17.00:
Tuson–Gernyeszeg
Segesvári Pro Tineret–Balavásár
Harasztkerék–Csittszentiván
Mezőrücs–Kerelő
Kerelőszentpál–Cikmántor

Galambod szabadnapos
5. liga, Déli csoport, 16. forduló:
Vasárnap 12.00:
Marosludas II.–Mezőtóhát 
Vasárnap 17.00:
Maroskece–Mezőceked
Magyarsáros–Mezőzáh
Küküllődombó–Radnót II.
Marosugra–Vámosgálfalva
6. liga, 19. forduló:
Vasárnap 16.00:
Somosd–Koronka
Jedd–Csíkfalva
Nyárádgálfalva–Uzdiszentpéter
Mezőpanit–Küküllőszéplak
Kibéd–Székelybere
Mikefalva–Egrestő

Az Atlético Madrid nyerte a 
labdarúgó Európa Ligát: a spa-
nyol együttes szerdán este a 
sorozat lyoni döntőjében fölé-
nyesen, 3–0-ra győzte le az 
Olympique Marseille csapatát. A 
találkozó első negyedóráját meg-
nyomta a „hazai” francia csa-
pat, azonban ezt az időszakot 
viszonylag könnyedén vészel-
te át a kiváló védelméről ismert 
Atlético. A spanyolok fokozato-
san átvették az irányítást és egy 
óriási francia védelmi hibát ki-
használva Antoine Griezmann 
találatával  megszerezték a 
vezetést.

A fordulást követően szinte 
azonnal megduplázta előnyét az 
Atlético, Griezmann második ta-
lálata újabb labdaeladást követő-
en született. A spanyol gárda ez-
után még magabiztosabban fut-
ballozott és könnyedén őrizte 
előnyét. A 81. percben csereként 
pályára lépett Kosztasz Mitroglu 
kis híján szorossá tette a hajrát, 
de fejese a jobb kapufáról kifelé 

pörgött. A hajrában még Gabi, az 
Atlético csapatkapitánya is gólt 
szerzett, ezzel beállította a vég-
eredményt.

Az Atlético 2010 és 2012 után 
harmadik alkalommal diadal-
maskodott a második számú eu-
rópai kupasorozatban, a Mar-
seille pedig sorozatban harma-
dik kupadöntőjét veszítette el.

Labdarúgó Európa Liga, 
döntő, Lyon, Parc OL stadi-
on: Atlético Madrid–Olympique 
Marseille 3–0 (1–0), gólszer-
zők: Griezmann (21., 49.), Gabi 
(89.). Atlético: Oblak – Vrsaljko 
( Juanfran ,  46 . ) ,  G iménez ,  
Godín, Lucas – Gabi, Saúl – 
Correa (Partey, 88.), Griezmann 
(Torres, 90.), Koke – Diego Cos-
ta. Olympique: Mandanda – Sarr, 
Rami, Luiz Gustavo, Amavi – 
Thauvin, Anguissa, Sanson, 
Ocampos (Njie, 55.) – Payet 
(Lopez, 32.) – Germain (Mitroglu, 
74.). Vezette: Björn Kuipers (hol-
land)
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Nehéz ellenfelekkel találkoznak

A 29., utolsó előtti fordulót rendezik hétvégén a 3. ligás labdarúgó-
bajnokságban, amelynek 5. csoportjában a Szászrégeni Avântul pén-
teken 18 órától a toronymagasan éllovas és a másodosztályba való 
feljutását már korábban bebiztosító Kolozsvári Universitateát fogad-
ja, míg a kieső helyen álló Radnóti SK ugyanebben az időpontban a 
Gyulafehárvári Unirea vendégeként játszik.

Peteley Attila a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi 
TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Peteley Attila, az 
Iskolás Sportklub nyugdíjba vonult úszóedzője, akivel Szucher Ervin 
a négy évtizedes pályafutásáról beszélget.




