
Ma megkezdıdik a magyar kupa 

A férfi vízilabda magyar kupában ma és holnap a csoportmeccsekre kerül sor. A 
négy közé jutásra is esélyes Szeged Beton Vásárhelyen, a Bodrogi Bau-IOS-Szentes 
hazai környezetben szerepel. 

- Nincs mese, tovább kell jutni, ott kell lennünk a nyolc 
között! – jelentette ki határozottan Kásás Zoltán, a 
Szeged Beton edzıje. A Tisza-parti alakulat egy hete a 
második helyen végzett a hazai rendezéső Hídépítı-
kupa felkészülési viadalon, amelyen a mostani három 
vetélytárs közül a legerısebbet, az FTC-t 6–4-re 
legyızte.  
 
– Mindhárom riválisunkat meg akarjuk verni, de a 
lényeg a továbbjutáson van. Annak, hogy az elsı vagy a 
második helyen lépünk tovább, nincs különösebb 
jelentısége, mert a jövı heti negyeddöntı párosítását 
vaksorsolással tartják. 
 
A C csoport házigazdája az OB I/B újonca, a Hódmezıvásárhelyi VSC lesz. Ifj. Török 
Sándor edzı maximum a tisztes helytállásban bízhat csak. 
– Már annak örülnöm kell, ha ki tudunk állni – fogalmazott a szakember. – Öt sérültem 
van, remélem, a kvintettbıl néhányan felépülnek a hétvégére. Riválisaink más 
kategóriát képviselnek: a Szeged LEN-kupát nyert, a Fradi a bajnokságban megelızte 
a Betont, a Szolnok pedig a nyáron öt fradistával erısített. Ilyen csapatok ellen 
játszani olyan, mintha labdarúgásban a HFC a Real Madriddal szemben futballozna. A 
legjobban a közönségünk jár, amely klasszisok egész sorát láthatja játszani. Az én 
fiataljaimnak meg azért lesz jó, mert rengeteg mindent elleshetnek, tanulhatnak. 
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A Bodrogi Bau-IOS-Szentes trénere, Vass Sándor (képünkön) elárulta, kimondottan 
nem készültek a magyar kupára, az mk-t a bajnoki felkészülés egyik, ám nagyon 
fontos állomásának tartják. 
 
– Gyakorlásnak szánjuk az elıttünk álló három meccset – magyarázta az edzı. – Ám ez 
még véletlenül sem azt jelenti, hogy ne akarnánk továbbjutni. Játéktudásban az Eger 
kiemelkedik a mezınybıl, a másodosztályú Ybl együttesét kötelezı legyızni, nagy 
valószínőséggel az Újpest elleni találkozónkon dıl el a másik továbbjutó kiléte. Azt 
gondolom, a lilák tavalyhoz képest gyengültek, ha jól pólózunk, nyerhetünk ellenük. 
Sérültjeim játékra jelentkeztek, egyedül Szabó Zoltánra nem tudok még számítani. 
 
Mősor 
 
Ma, B csoport (Szentes):� Bodrogi Bau-IOS-Szentes–Eger (11 óra), Ybl–Újpest (12.30), 
Eger–Ybl (15), Újpest–Szentes (16.30). C csoport (Hódmezıvásárhely): HVSC–FTC (10), 
Szolnok–Szeged Beton VE (11.15), FTC–Szolnok (14.30), Szeged–HVSC (15.45). 
Vasárnap, B csoport: Szentes–Ybl (10), Eger–Újpest (11.30). C csoport: HVSC–Szolnok 
(14), FTC–Szeged (15.15). 
 
Nem Törökön múlt 
 
A magyar U20-as férfi vízilabda-válogatott nem jutott be a Krétán zajló korosztályos 
Európa-bajnokság elıdöntıjébe. Ez legkevésbé a Szeged Beton játékosán, Török 
Bélán múlt, aki 5 meccsen 14 gólt szerzett. A mieink eredményei, csoportmeccsek: –
Szlovénia 18–6 (Török 2 gólt dobott), –Olaszország 7–11 (2), –Lengyelország 32–0 (3). 
Nyolcaddöntı: –Franciaország 15–4 (3); negyeddöntı: –Horvátország 9–10 (4).  

A Szentes otthon, a Szeged Beton Vásárhelyen pólózik
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