
Bennmaradni az élvonalban 

A Bodrogi Bau-IOS-Szentes OB I-es férfi vízilabdacsapata reális célt fogalmazott 
meg: kiharcolni az élvonalban maradást. 

A Bodrogi Bau-IOS-Szentes a tavalyi bajnokságot a 11. 
helyen zárta, végül nem kellett osztályozót játszania, 
így simán bennmaradt az OB I-ben. A gárda elé az 
elnökség az élvonalbeli tagság biztos megırzését, tehát 
a 10. vagy annál jobb helyezés elérését tőzte ki célul. 
Az biztos, az ehhez szükséges pontokat nem az elsı 
négy fordulóban kezdik majd el győjtögetni a Kurca-
partiak, sorrendben a következı csapatokkal játszanak: 
Szeged (idegenben), Honvéd (otthon), Eger (i), Vasas 
(o). De a BVSC, az OSC, az UTE és a Pécs ellen hazai 
környezetben és vendégként is háromesélyes meccseket 
játszhatnak – vélekedett Vass Sándor vezetıedzı. 
 
A felkészülést július utolsó hétvégéjén kezdı alakulathoz érkezett Éles Vilmos, Kasza 
Attila (mindkettı Szeged, utóbbi ifi), Szabó Tamás (Fehérvár) és Varga István (Vasas 
ifi), valamint a távozók is négyen vannak: Majoros Ferenc, Csente Dávid, Molnár 
Attila, Szıke Szabolcs. A hétvégi bajnoki rajtig minden héten játszottak elıkészületi 
mérkızéseket, felkészülési tornákon vettek részt – túl vannak a szezonnyitó 
magyarkupa-selejtezın is –, amelyek közül szakmai szempontból a hazai rendezéső 
volt a legértékesebb. 
 

 
Szomszédvárak csatája 
 
Ma este elindul a küzdelem a férfi vízilabda OB I-ben. Méghozzá egy megyei derbivel: 
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Nehéz évad vár a szentesi férfi pólócsapatra.  
Fotó: Vidovics Ferenc
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a Szeged Beton VE–Bodrogi Bau-IOS-Szentes meccs 19 órakor kezdıdik az újszegedi 
sportuszodában. A találkozó toronymagas favoritja a LEN-kupa-gyıztes Tisza-parti 
alakulat. – A biztos gyızelmen túl azt várom, hogy úgy játsszunk, ahogy azt 
elképzeltem, ne pedig összevissza, sok hibával – jelentette ki Kásás Zoltán. A tréner 
még nem „dobja" vízbe az új-zélandi centert, Kayest, és kérdéses még Vindisch 
játéka is. – A Szeged jobb csapat nálunk, ezért csak a tisztes helytállás lehet a célunk 
– fogalmazott Vass Sándor, a Szentes edzıje. A pénztárban megváltott jegyen kívül a 
mérkızést csak az érvényes VIP- és az éves bérletekkel lehet megtekinteni. A 
nyugdíjasoknak és a 14 éven aluliaknak ezentúl jegyet kell venniük. Az OB II-es 
mérkızések, az Universitas Szeged–Dunaújváros nıi, valamint a Szeged–Szentes férfi 
élvonalbeli meccs miatt ma 9 órától a versenymedence nem használható. Ezen a 
napon szünetel az éjszakai úszás.  
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