
Dömsödi a szentesi vízilabdáért 

A Szeged és a Szentes egykori pólósa, dr. Dömsödi József úgy döntött, tesz 
valamit a Kurca-parti város vízilabdasportjáért. Beleon Zsolt klubigazgató 
felkérésére elvállalta a Szentes Vízisportért 2006 Alapítvány elnöki tisztét. 

Dr. Dömsödi József neve ismerısen csenghet a megyei 
vízilabdabarátoknak. Tagja volt az 1980-ban Magyar 
Népköztársasági Kupát nyerı szentesi együttesnek, 
majd a KEK-középdöntı gólkirálya lett, s a fináléban 4. 
helyen végzett a Kurca-partiakkal. De szerepelt a 
Pozsgay Zsolt edzı által irányított Szegedben, valamint 
a Honvédban együtt játszhatott olyan kiválóságokkal, 
mint Gerendás, Horkai és Sudár. Magyar, olasz és izraeli 
bajnoki címmel büszkélkedhet, rengeteget kapott a 
sportágtól, de adott is már. 
 
A Szentesen praktizáló 49 éves ügyvéd mégis úgy 
gondolta: még tartozik a vízilabdának. Ezért a Szentesi VK klubigazgatójának, Beleon 
Zsoltnak a felkérésére, „unszolására" a közelmúltban elvállalta a Szentes Vízisportért 
2006 Alapítvány elnöki tisztét. Elhatározásában segítette az egykori MNK-hısökrıl 
megjelent írásunk, és az, hogy az idei serlegcsata négyes döntıjében három 
gárdában, a Vasasban, a Honvédban, a Szegedben, valamint a bírók között (Horváth 
Csaba) is látott szentesi kötıdésőt. A dr. Tóth Gyula edzı által gyors és lendületes 
játékosként jellemzett Dömsödi most is nagy tempót diktál, tele van ötletekkel. 
 

 
– Az egészséges életmódra akarjuk nevelni, szoktatni a gyerekeket – mondta –, jobb, 

MUNKATÁRSUNKTÓL

2010.01.02. 03:55

A Szentesen praktizáló 49 éves ügyvéd�úgy gondolta: még tartozik a vízilabdának. 
Fotó: DM/DV

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2133658



  

ha az uszodában töltik az idejüket, mintha az utcán csavarognak. Fıként az 
utánpótlás-nevelésre koncentrálunk az alapítvánnyal, figyelünk az ilyen témájú 
pályázatokra. Szeretnénk életre hívni a baráti kört, valamint 1000, 2000, 5000, 10 
ezer és 20 ezer forint névértékben Vízcsepp-jegyet kibocsátani, amelyek 
megvásárlásával bárki segítheti az egyesületet. Számítunk az szja egy százalékokra is, 
hiszen itt szinte mindenki kötıdik a vízilabdához, ez a város sportja. 
 
Mivel a pólósok Szentesen (másutt is) egy nagy családot alkotnak, tervezik, hogy az 
egykori nagyságokat, híres, legendás játékosokat a tétmérkızések elıtt rendszeresen 
köszöntenék, például születésnapjuk alkalmából.  
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