
Ma 18 órakor a BVSC-t fogadja a Szeged Beton 

A férfi vízilabda OB I-ben ma már az alapszakasz második körében ugranak vízbe a 
csapatok. A Szeged Beton a BVSC-t látja vendégül, a Bodrogi Bau-Szentes a 
Honvéd Kıér utcai otthonában vizitál. Mindkét találkozó 18 órakor kezdıdik, a 
Beton-meccset online közvetítjük. 

Egy hete a Beton kiütéses vereséget mért a Fehérvárra 
az újszegedi sportuszodában. Ma valamivel nehezebb 
feladat vár Baksáékra, de a BVSC ellen is joggal 
várható el a magabiztos gyızelem.  
 
– Még véletlenül sem azért, mert lebecsülném a 
vasutasokat, de ezen a meccsen sem küldöm vízbe 
Varga Tamást – jelentette ki Kásás Zoltán vezetıedzı. – 
Csuvi edzéseken mindent megcsinál, sıt még az 
egymás közötti játékban is részt vett, de nem 
szeretnénk játszani a tőzzel, nem reszkírozzuk, hogy a 
törött lábujjával megint legyen valami baj. Egy hét 
múlva, a Vojvodina elleni LEN-kupa-negyeddöntın viszont egészen biztosan játszik 
majd. 
 
A kétszeres olimpiai bajnok nélkül is a Szeged a toronymagas favoritja a 
találkozónak, de ez nem jelenti azt, hogy könnyedén vehetné a meccset.  
– Az októberi bajnoki nyitány harmadik negyedének elején már 8–3-ra vezettünk, 
csakhogy ettıl kezdve elkezdett szórakozni a társaság, és a mérkızés utolsó percében 
a döntetlenért támadhatott a BVSC – emlékezett a tréner. – Pocsékul éreztem 
magam, de szerencsére labdát szereztünk, majd közvetlen a lefújás elıtt 
Weszelovszky Laci precíz ejtésével hoztuk a partit 10–8-ra. Most nem szeretnék 
izgulni...  
 
Ahogy az elmúlt fordulóban a Fradi, most a 

Honvéd otthonában is csak a tisztes helytállás 
lehet a célja a Bodrogi Bau-Szentesnek. A zöld-
fehérek ellen ez nem sikerült, és Molnár 
Tamásékkal szemben sem számíthatnak sok jóra 
Zsivanovicsék.  
 
– Bután pólóztunk a Népligetben, a Kıér utcában 
nem követhetjük el ugyanazokat a hibákat – 
nyilatkozta Vass Sándor edzı. – Hiába beszéltük 
meg, hogy nem rohanunk, nem siettetjük a 
játékot, mégis ez történt, sorozatban kaptuk 
lefordulásból a gólokat. Ezért is jött „kapóra", 
hogy bejelentkezett nálunk a rutinos, a póló 
minden csínját-bínját ismerı, 35 éves Szénászki Zsolt, aki három éve a Szentesben 
hagyta abba az aktív játékot. Elmondta, hogy tudna segíteni, és mivel jól ismerem, 
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Elégedett volt Kemény 
 
A magyar válogatottban a 
németek ellen mutatkozott be a 
Szeged pólósa, Török Béla. 
Méghozzá jól, klubedzıje, Kásás 
Zoltán ugyanis elárulta, Kemény 
Dénes szövetségi kapitány 
elégedett volt a Beton 
játékosával. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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azonnal igent mondtam neki. A bennmaradásért zajló csatában sokat számíthat a 
csapaton belüli jelenléte.  
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