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 » A magyar vízilabdázás két 
klasszis Vargája, az edző Zsolt 
és a szupersztár játékos Dénes 
nevével fémjelzett Ferencváros 
minden szinten címvédő. 

Számottevő játékos- és csapatmozgás 
közepette, a Magyar Kupa viadalaival 
folytatódik a koronavírus-járvány 
miatt márciusban félbeszakadt élet a 
világ legerősebb vízilabda-bajnoksá-
gában, a magyarországiban. A minden 
szinten címvédőnek számító Ferencvá-
ros ezúttal is favoritnak számít, ám az 
élmezőny kiegyenlítettebbnek tűnik, 
mint eddig.

 » ROSTÁS SZABOLCS

A z új típusú koronavírus kiváltotta 
pandémia a többi sportághoz hason-
lóan a vizes sportokat, így a vízilab-

dát is ellehetetlenítette, még úgy is, hogy 
az uszodai vizek klórozása során használt 
klórmennyiség elég ahhoz, hogy az esetleg 
vízbe kerülő vírust elpusztítsa. A Magyar 
Vízilabda Szövetség májusban döntött a – 
márciusban felfüggesztett – 2019–2020-as 
felnőtt- és utánpótlás-bajnokság törléséről, 
ennek értelmében nem hirdettek sem baj-
nokot, sem kiesőt. Július végén előrehozott 
Magyar Kupával indulnak újra a küzdelmek 
a női és férfi szakágban egyaránt, míg a baj-
nokság következő idénye ősszel kezdődik. 
Az MK-tornát nemcsak a több hónapos ki-
hagyás miatt előzi meg fokozott várakozás, 
hanem azért is, mert a póló fellegvárának 
számító Magyarországon már régóta szor-
galmazzák a nyári, nyitott medencés mér-
kőzések bevezetését, elvégre a vízilabda 
alapvetően nyári sport.

Meggyengült Eger, „színmagyar” OSC
A világ legerősebb pontvadászatának szá-
mító anyaországi bajnokság szereplőinek 
háza táján látványos átalakulások mentek 
végbe az elmúlt hetek során, és ezek nem 
mindegyike mutat pozitív irányba. Május 
elején villámcsapásként érték a sportág 
szerelmeseit a 16 csapatos OB I egyik pa-
tinás klubjának, az Egernek a fi zetéskép-
telenné válásáról, valamennyi alkalmazott 
szélnek eresztéséről szóló hírek. Bár egy 
ideig úgy tűnt, hogy a 110 éves, férfi vo-
nalon háromszoros magyar bajnok, négy-
szeres kupagyőztes, a nőknél kétszeres 
bajnok, egyszeres kupagyőztes, 300 gyer-
meket, 13 utánpótláscsapatot foglalkozta-
tó klub lehúzza a rolót, a magyar kormány 
bedobta a mentőövet. A 300 millió forintos 
támogatásnak köszönhetően megmene-
kült az egri vízilabda, amely már annyira 
összeforrt a város nevével, mint a török-
verésről elhíresült vár, a bazilika vagy a 
Bikavér. A férfi csapat azonban így sem 
kerülhette el a szétesést: neves idegenlégi-
ósaival együtt legjobb magyar játékosai is 
elhagyták. Utóbbiak közül a védekezésben 
és támadásban egyaránt karmesternek 
számító, olimpiai, világ- és Európa-baj-
nok Hosnyánszky Norbert és a világbajnok 

bekk, Decker Ádám a Honvédban folytatja, 
amely számára hatalmas erősítést jelent, 
akárcsak az, hogy a játékos pályafutását 
abbahagyó világbajnok, Szivós Márton 
edzőként folytatja budapesti klubjánál. Az 
Egernek viszont egy ideig be kell érnie a 
középcsapat státussal.

A másik, ugyancsak hangos átalakulás 
az OSC nevéhez fűződik. Mivel a főszpon-
zor A-Híd nem hosszabbított szerződést a 
hétszeres magyar bajnokkal, a játékosok-
kal közölték, hogy mehetnek, emiatt az 
Egerhez hasonlóan a budapesti klubról is 
úgy tűnt, hogy végnapjait éli. Pedig arról 
a magyar, szerb és montenegrói válogatott 
játékosokkal teletűzdelt együttesről van 
szó, amely az elmúlt években alaposan 
megerősödött, magyarországi és nemzet-
közi szinten egyaránt a legjobbak közé 
verekedte magát, sőt azzal büszkélkedhet, 
hogy megverte a minden szinten címvédő 
Ferencvárost, valamint az olasz kirakat-
csapatot, a Pro Reccót. Sosem fogjuk már 
megtudni, mi lett volna, ha nem szakad 
félbe a szezon, tény viszont, hogy Erdélyi 
Balázsék nagyon összeálltak. Amikor már 
úgy tűnt, hogy a csapat java – élen Vad La-
jos vezetőedzővel – követi az addigi főtá-
mogatót a Vasashoz, váratlanul új szpon-
zor állt az OSC mellé, mégpedig a Mol. És 
jött az új tréner is, mégpedig az olimpiai 
és világbajnok Varga Dániel, aki játékos 
pályafutása 2018-as befejezése után a Fe-
rencváros ifi csapatánál kezdte az edzői pá-
lyafutást. Ennek nyomán nem csoda, hogy 
az orvosegyetemisták magyar válogatott 
pólósai – Erdélyi, Hárai Balázs, Manhercz 
Krisztián – maradtak, az idegenlégiósok-
nak azonban távozniuk kellett, mivel az új 
főszponzor kikötötte: az állományt kizáró-
lag magyar játékosok alkothatják. Az OSC 

új igazolásokat is végrehajtott: a csapatot 
erősíti immár a 24 éves Várnai Kristóf, a 
23 éves Csacsovszky Erik, a 19 éves Szilá-
di Kristóf, valamint a nagy reménységnek 
tartott Dala Döme, az ötszörös magyar baj-
nok, BEK-győztes Dala Tamás fi a.

Kőkemény Vasas, Filipovic Szolnokon
Az OSC volt névadó szponzorának átállása 
nyomán a 18-szoros magyar bajnok, 15-szö-
rös kupagyőztes, 2-szeres BEK- és 3-szoros 
KEK-győztes Vasas a mostani középcsapat-
ból az élmezőnybe került, és visszakaphat-
ja „régi fényét”. E téren egyfajta garanciát 
jelent a játékosként kétszeres, edzőként 
egyszeres magyar bajnok, kupagyőztes, 
rendkívül impulzív és szókimondó Vad La-
jos tréneri kvalitása (ő korábban a Honvéd-
ban többek között Andrei Iosepet, a román 
válogatott nemrég lemondott szövetségi 
kapitányát is edzette), másrészt a feljavult 

játékosállomány. A vezetőedzővel együtt 
az OSC-től átigazolt szerb klasszisokon, az 
olimpiai, világ- és Európa-bajnok Branisz-
lav Mitrovicson (kapus) és a bekk Szava 
Rangyelovicson, valamint a montenegrói 
Drasko Brguljanon kívül az angyalföldiek 
megszerezték Bátori Bencét és Bedő Krisz-
tiánt (mindketten 2013-ban Barcelonában 
lettek világbajnokok), továbbá két ígéretes 
balkezest, Vadovics Viktort és Korbács Gá-
bort (utóbbit az UVSE-től). Ha a 19. bajnoki 
cím megszerzésére egyelőre nem is tűnik a 
legesélyesebbnek a piros-kék klub, a dobo-
góra mindenképp felférhet.

Mindenképpen elmondható ugyanez 
a legsikeresebb vidéki csapatról, a Szol-
nokról. A 9-szeres magyar bajnok (ebből 
háromszor zsinórban 2014 és 2017 között), 
2017-ben BEK-győztes Tisza-parti együttes 
úgy fut majd neki az új idénynek, hogy há-
rom szerb és két magyar klasszis távozott 
soraiból (köztük Bátori a Vasasba). Ám a 
szerb válogatottal játékosként mindent 
megnyert Zivko Gocic tréner, no és persze 
az edzőként 1994-ben az Újpesttel BEK-et 
nyert, 2008 és 2012 között a román férfi  vízi-

labda-válogatott kapitányaként dolgozó 
Kovács István szakmai igazgató irányítá-
sával a gárda még akkor is magas célokért 
küzd, ha nem hasonlítható a néhány évvel 
ezelőtti topcsapathoz. Leigazolták a magyar 
válogatott bő keretébe tartozó 21 éves Nagy 
Ádámot, az utánpótlás-korosztály egyik 
kiemelkedő játékosának számító Konarik 
Ákost (UVSE), a legnagyobb fegyvertényt 
azonban az olimpiai és világbajnok, hatszo-
ros Európa-bajnok szerb szupersztárnak, 
Filip Filipovicsnak az elcsábítása jelenti 
az olasz Pro Reccótól. A világ egyik legjobb 
balkezes játékosával felvértezve Nagy Vik-
torék méltán tekinthetők a címvédő Ferenc-
város legfőbb kihívóinak.

FTC-s fi atalítás, Mester és tanítványai
És ha már eljutottunk a legjobbhoz, nem 
árt leszögezni, hogy a Fradi klubszinten 
jóformán mindenütt címvédőnek számít. 
A 2018/19-es idényben a magyar bajnok-
ságban és a kupában egyaránt sikerült 
megvédenie címét az FTC-Telekomnak 
(előbbiben begyűjtve 23., utóbbiban a 
19. serlegét), tavaly a BL-ben diadalmas-
kodott, emellett besöpörte a LEN-Szu-
perkupa legutóbbi két döntőjét is. A 
magyar vízilabdázás két klasszis Vargá-
ja, a zöld-fehérek menetelésében elévül-
hetetlen érdemeket szerzett vezetőedző, 
Zsolt (játékosként olimpiai és kétszeres 
Európa-bajnok), valamint a csapatkapi-
tány, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok 
Dénes nevével fémjelzett együttestől tá-
vozik ugyan a világ egyik legsokoldalúbb 
játékosának tartott ausztrál Aaron Youn-
ger és Kállay Márk, helyettük azonban két 
ígéretes magyar tehetséget igazolt a Fra-
di. A Debrecenből érkező Fekete Gergő 19 
éves kora ellenére máris számos poszton 
– védőként, centerként és kapásoldalon 
– bevethető, generációja egyik legtehet-
ségesebb pólósának tartják. Akárcsak az 
egy évvel fi atalabb Vigvári Vendelt, aki 
korábbi klubjában, az UVSE-ben való-
sággal ontotta a gólokat, és akit páratlan 
lövőképessége, virtuóz játéka okán máris 
a következő Varga Dénesként emlegetik. 
Amúgy mivel Vendel két évvel fi atalabb 
öccse, Vince hasonlóképpen tehetséges és 
ígéretes játékos, nem kizárt, hogy a Varga 
fi vérek után hamarosan újabb testvérpár 
fog szép eredményeket elérni a magyar 
vízilabda-válogatottban. Egyébként a világ 
egyik legjobbjának számító Varga játéká-
ra júniusban elszenvedett térdsérülése, 
majd műtétje miatt a kupasorozatban 
még nem számíthat az FTC-Telekom, ami 
– mondani se kell – nagy érvágás a cím-
védő számára.

Nem fejezhetjük be a magyar pólóélet 
újraindulásáról szóló írásunkat anélkül, 
hogy ne ejtenénk szót arról a magas szintű 
tehetséggondozó munkáról, amit a június 
18-án, 47 évesen elhunyt legenda, Benedek 
Tibor folytatott az UVSE vezetőedzőjeként. 
A háromszoros olimpiai bajnok, szövetségi 
kapitányként vb-győztes klasszis páratlan 
eredményt ért el azzal, hogy a felsőház-
ba juttatta a tinédzserek alkotta Újpestet, 
amelynek kiváló tehetségek alkotta játéko-
sai egytől egyig Mesternek szólították. Nem 
véletlen, hogy a budapesti csikócsapat öt 
oszlopos tagját a legnagyobb csapatok csá-
bították el, és valamennyien dobogóesé-
lyes klubban pallérozhatják tehetségüket. 
Mindez roppant hasznos a magyar vízilab-
da előmenetele szempontjából, arról nem 
beszélve, hogy ezek a fi atal pólósok várha-
tóan a 2024-re beütemezett párizsi olimpi-
ára készülő majdani magyar férfi válogatott 
ajtaján is kopogtatnak majd.

Vámos Márton (jobbra) és a Ferencváros kétkapus edzőmeccsekkel készül a címvédésre

SŰRŰ VOLT A JÖVÉS-MENÉS A VÍZILABDAKLUBOKNÁL, NAGY SZEREP JUT A FIATAL TEHETSÉGEKNEK A LEGERŐSEBB PONTVADÁSZATBAN

Kupaküzdelmekkel indul újra a magyar pólóélet
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Medencébe ugrik a Millennium Masters

A BENU férfi  vízilabda-Magyar Kupa augusztusi záróeseményén újra vízbe ugrik a 
Millennium Masters néven ismert gálacsapat – derült ki pénteken a sorsolásnál. 
Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a Duna Arénában rendezett esemé-
nyen elmondta, nagyon örülnek neki, hogy újraindul a játék. A sorozat első körében, 
a július 25–26-i hétvégén négy helyszínen, Budapesten, Kaposváron, Tatabányán 
és Szegeden játszanak körmérkőzéseket a négy csoport csapatai. A Magyar Kupa 
csoportjai a férfi aknál: A csoport: OSC, Debrecen, Metalcom-Szentes, Szeged; B 
csoport: Szolnoki Dózsa, BVSC-Zugló, UVSE, Kaposvári VK; C csoport: FTC-Telekom 
Waterpolo, PannErgy-Miskolci VLC, PVSK-Mecsek Füszért, KSI SE; D csoport: Eger, 
Budapesti Honvéd SE, Tatabánya, A-Híd VasasPlaket.




