
Ellesne pár trükköt a Bodrogi Bau Szentes 

A Bodrogi Bau Szentesi VK OB I-es férfi vízilabdacsapata a hétvégén dupla 
fordulóban igyekszik helytállni. Élesék ma a Ferencvárost, holnap a Honvédot 
látják vendégül. 

A hétvégi találkozókon nem a gyızelem, a tisztes 
helytállás lehet a célja a Bodrogi Bau Szentesi VK OB 
I-es férfi vízilabdacsapatának. Tóth László 
vezetıedzı tanítványai ma az FTC-t, holnap a 
Groupama- 
Honvédot fogadják a ligeti uszodában, a meccsek 
mindkét napon 18 órakor kezdıdnek. Két játékost 
faggattunk az esélyekrıl, a kapus Horváth Tamás 
vírusos torokgyulladás miatt a lelátóról figyeli majd 
az eseményeket, Éles Vilmos viszont ott lesz a 
medencében. 
 
– Nem vagyok a halálomon, de betegeskedem, a BVSC- meccs után mentem orvoshoz – 
mondta Horváth Tamás –, a szolnoki mérkızés elıtt már csak egy tréningen vettem 
részt, azóta nem edzettem. A hétvégén nem is játszom, a cél, hogy az OSC és a 
Debrecen elleni, számunkra fontos összecsapásokra teljesen felépüljek. 
 
A rutinos hálóır ott lesz a nézıtéren, szorít a csapatnak. A Fradi elleni esélyekrıl 
elmondta: a zuhanyhíradó szerint anyagi gondok vannak a fıvárosiaknál, 
elképzelhetı, nem mindenki játszik. Ebben az esetben lehet némi sanszuk, az FTC 
kezdı hetese azonban nagyon ütıs. – Fegyelmezetten, taktikusan kell vízilabdáznunk, 
mert még vereség esetén is lehet profitálni a találkozóból. Akkor lehet szoros, ha az 
utolsó pillanatig mindenki maximálisan hajt, koncentrál. A fizikai megterhelésrıl nem 
beszélek, az természetes és állandó – közölte Horváth. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A Ferencvárossal és a Honvéddal szemben is több a kellemetlen, fájó emlék, mint a 
kellemes. Utóbbi gárdáról már a két éve Szegedrıl „átköltözött" Éles Vilmost 
kérdeztük. 
 
– Amennyiben betartjuk a taktikai utasításokat, fegyelmezetten, odafigyelve 
vízilabdázunk, az ıszinél szorosabbá tehetjük a találkozót. A Szegedben játszva még 
értem el jobb eredményt a Honvéd ellen, de a gyızelem akkor is ritka vendég volt, 
talán egyszer nyertünk. A Szentessel viszont „egyesélyesek" voltak a párharcok. 
Tanulásra, tapasztalatszerzésre feltétlenül jó lesz, elleshetünk pár trükköt, utólag 
elemezve kiderül, mit csináltunk jól, illetve rosszul, miben kell javulnunk, hogy a 
velünk azonos kategóriájú együttesekkel szemben sikeresek legyünk. 
 
Éles még elmondta: szerinte Tóth László keze alatt fizikálisan és mentálisan is 
fejlıdött a gárda, és számítanak a „8. játékosnak" nevezhetı szurkolók buzdítására, 
segíthetnek a szorosabb, jobb eredmény elérésében. De gyorsan hozzátette: – 
Természetesen, mi vagyunk értük, és nem fordítva, nekünk kell ıket, lehetıleg 
harcos játékkal, végig küzdve kiszolgálni, szórakoztatni. 
 
İszi eredmények 
 
İsszel nem sok babér termett a két klassziscsapat ellen a Bodrogi Baunak. Az 1. 
fordulóban az FTC vendégeként 14–5-re kaptak ki, akkor a Szentesbıl Szabó Z. 3, 
Araczki A. és Éles 1-1 gólt szerzett. Egy nappal késıbb a Groupama-Honvéd még 
nagyobb zakót mért a fıvárosban a Szentesre: a 23–6-os vereség alkalmával Rácz N. 
2, Németh D., Éles, Nagy M. és Szabó L. 1-1 gólt dobott.  

Szabó Zoltánék (12) a bajnokság két nagy múltú csapatát fogadják a hétvégén.  
Fotó: Karnok Csaba
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