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Egy szál virág

A Szentesi VK vezetısége arra
kéri a mai mérkızésre kilátogató
szurkolókat, hogy a város
rendszerváltás utáni elsı
polgármesterére, vízilabda-
játékosra, majd edzıre, a hétfın
79 évesen elhunyt Rébeli-Szabó
Józsefre emlékezve hozzanak
magukkal egy szál virágot, és azt
helyezzék el a medence partján.

Kellenek a pontok a Bodrogi Baunak

A Bodrogi Bau Szentesi VK OB I- es férfi vízilabdacsapatára dupla forduló vár: ma
18 órakor az OSC-t fogadják Tóth László vezetıedzı tanítványai, holnap 18-kor
pedig a Debrecen vendégeként szállnak medencébe.

– Nyerni szeretnénk az OSC ellen, és ez az
esélylatolgatás legbıvebb verziója – mondta Tóth
László, a Bodrogi Bau Szentesi VK OB I-es férfi
vízilabdacsapatának trénere. Azért bıvebben is
kifejtette véleményét: – Idén ez az elsı rangadónk,
és ha a nyolcba akarunk kerülni, feltétlenül gyıznünk
kell. Azért merem ezt így kijelenteni, mert képesnek
tartom rá az együttest, az alsó régióban nincs
különbség a gárdák között. Nem lesz könnyő, az OSC
jó csapat, fiatal, egykori utánpótlás- válogatottak és
rutinos játékosok alkotják keretét. A bajnokira a BVSC elleni edzımeccsekkel
hangoltunk.

Elmondta még: döntı lehet, mennyire képesek a
saját játékukat játszani, megvalósítani az
eltervezett taktikát. A kapkodás, az elöl vétett
hibák megbosszulhatják magukat, megnehezíthetik
dolgukat. Amennyiben elkerülik a lefordulásokat,
felállt védelem ellen pólózhatnak, nıhet az esélyük
a sikerre. Rendesen felkészültek, a sérültek, betegek
felépültek, Szabó Zoltán azonban tüszıs
mandulagyulladással küszködik. A pénteki partival
még nem tudja le heti penzumát a Kurca- parti
alakulat, holnap a Debrecen vendége lesz.

– A hajdúságiak nagyon jó formában vannak,
legutóbb idegenben verték a Pécset. De nem feltett kézzel, megadólag utazunk az
összecsapásra, mindent megteszünk a gyızelemért, a legközelebb ugyanis akkor
kerülhetünk tervünk, célunk megvalósításához, ha hatpontos hétvégét zárunk – zárta
gondolatmenetét Tóth László.

A bajnokság állása
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Hírlevél feliratkozás

Értesülni szeretnék a napi friss helyi

hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,

amelyben megerısítem a

feliratkozást.

név

e-mail cím  OK

Milyen a legutóbbi hírlevél?
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái

A hibák is a mi eredményeink,

elvtársak - Csongrád megyei

közgyőlés online

Biztosabb a bejutás, ha idejében indulnak a fiatalok bulizni

Öngyilkos lett egy 17 éves diák - magasfeszültségő áram

végzett vele

Állást keres? Nem
tudja mitévı
legyen? Kattintson
ide!

Vásároljon E-jegyet
a Tisza Volán
járataira

Fantázia
Függönyszalon - ha
számít, hogy szépít

1. Szeged 15 13 1 1 207 – 88 40
2. Vasas 15 13 1 1 200 – 89 40
3. Eger 14 13 1 – 180 – 93 40
4. Honvéd 15 12 – 3 191 – 90 36
5. Szolnok 15 10 1 4 154 – 100 31
6. FTC 15 10 – 5 160 – 125 30
7. Pécs 15 5 1 9 111 – 131 16
8. BVSC 15 4 – 11 127 – 178 12
9. Szentes 14 4 – 10 96 – 171 12
10. Debrecen 15 3 2 10 100 – 153 11
11. OSC 14 3 1 10 104 – 168 10
12. ASI 15 2 – 13 100 – 197 6
13. Újpest 15 – – 15 88 – 235 0

Kapcsolódó cikkek

Bodrogi Bau: három dobott gól és vereség

Szentes: így ki lehet kapni

Nem tudta tartani a Fradival a lépést a Bodrogi Bau

Tóth László: megtartható a nyolcadik hely!

Ellesne pár trükköt a Bodrogi Bau Szentes

hirdetés
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