
Vízilabda: Hibátlan a Szentes 

A szentesi ligeti uszodában megrendezett nemzetközi felkészülési férfi 
vízilabdatornát százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a nyáron átalakult 
Bodrogi Bau-IOS-Szentes. 

Egy év alatt sokat változott a helyzet Szentesen. Férfi 
vízilabdában mindenképp. Egy évvel ezelıtt ugyanis a 
hazaiak az ötcsapatos Cserháti-emléktornán mind a 
négy vetélytárstól kikaptak. A mostani viadal elıtt Vass 
Sándor, a házigazdák trénere nem tartotta 
elképzelhetetlennek, hogy ezúttal lényegesen jobban 
szerepelnek majd, sıt azt sem tartotta kizártnak, hogy 
az élen végeznek. Nem bizonyult rossz jósnak! 
 
Az elsı mérkızésüket az OSC ellen vívták. Dolgozott 
bennük egy jó adag dac is, elvégre az elızı évad utolsó 
bajnokiján csúfos vereséget szenvedtek a fıvárosban az 
OSC-tıl. A meccs elıtt megfogadták a házigazdák, hogy visszavágnak. Sikerült! Ha 
nem is játszottak túlzottan jól, de a nézık láthatták, hogy alakul, épül a csapat. A 
volt szentesi edzı, Fülöp Tibor vezette párizsi gárda elleni találkozót viszont kicsit 
könnyelmően vették a szentesiek. Tudták, hogy jobbak náluk, de azért alázat is kell a 
pólóhoz. Most kevés volt (valószínőleg ezért maradt ki annyi helyzet), a magabiztos 
siker mégsem forgott veszélyben. Szabó Zoltánék a legjobb meccsüket a BVSC ellen 
játszották. Végig pörögtek, betartották a taktikai utasításokat, magyarán egy jó OB I-
es mérkızést produkáltak. Mindez pedig azt jelentette, hogy százszázalékos 
teljesítménnyel elsık lettek a Cserháti Gyula-emléktornán. Tavaly utolsók voltak. 
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Torday góljai tornagyızelmet értek.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A tornagyıztes Bodrogi Bau-IOS-Szentes szakvezetıje, Vass Sándor: – Rendkívül 
hasznosnak tartom a viadalt, remekül szolgálta a felkészülésünket, illetve az újak 
beépülését a csapatba. Pénteken Szolnokon pólózunk a házigazdák, az Újpest és a 
BVSC társaságában, ott még jobb teljesítményt remélek. 
 

 
 
Fülöp Tibor:– Mindig jó érzés hazajönni, most sem volt ez másképp. Nekünk még 
kicsit erıs a magyar bajnokság alsóháza, bár ha itt van velünk a két 
juniorválogatottunk, meg azok a tehetséges fiatalok, akiket nem engedett el az 
iskolájuk, talán meglepetésre is jók lehettünk volna. Hajtós, rakkolós pólót játszunk, 
szeretnénk a francia bajnokságban az elsı nyolc között végezni. 
 

 
 
Eredmények 
 
BVSC–Noisy-Le-Sec (francia) 15–7; Bodrogi Bau-IOS-Szentesi VK–OSC 11–9 (1–1, 4–4, 2–
3, 4–1), a szentesi gólszerzık: Szabó Z., Zsivanovics, Döbrıssy, Torday 2-2, Kasza, 
Jaksa, Éles; OSC–BVSC 12–4; Szentes–Noisy-Le-Sec 8–5 (2–1, 3–2, 3–1, 0–1), a szentesi 
gólszerzık: Szabó Z. 3, Torday 2, Szabó T., Jaksa, Éles; OSC–Noisy-Le-Sec 17–7; 
Szentes–BVSC 10–9 (3–2, 2–1, 3–2, 2–4), a szentesi gólszerzık: Éles 4, Varga I. 2, Jaksa, 
Homonnai, Szabó L., Zsivanovics. 
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A Cserháti-emléktorna végeredménye: 1. Bodrogi Bau-IOS-Szentes 9, 2. OSC 6, 3. 
BVSC 3, 4. Noisy-Le-Sec 0 ponttal. 
 
Különdíjasok: a legjobb edzı (Mikó József-emlékdíj): Fülöp Tibor (Noisy-Le-Sec); a 
legjobb center (Soós László-emlékdíj): Ibolya Tamás (OSC).  
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