
Szentes-Szeged: megyei pólós El Clásico 

A férfi vízilabda OB I 20. fordulójában ma 18 órától Szentesen a Bodrogi Bau ellen 
ugrik vízbe a Szeged Beton. Hatalmas meglepetésnek számítana, ha Molnár 
Tamásék nem szereznék meg mind a három pontot. 

Már csak a hagyomány miatt jár – spanyol mintára, 
ezalatt a Barcelona–Real Madrid futballrangadókat 
kell érteni – az El Clásico elnevezés a Szentes–Szeged 
férfi pólómeccseknek. A 80-as, 90-es években 
jószerivel megjósolhatatlan volt a megyei rangadók 
végkimenetele, hatalmas csatákban dıltek csak el a 
pontok. Ennek az idıszaknak már régen vége, jó pár 
éve csak az a kérdés, hogy a gazdaságilag lényegesen 
tehetısebb, ezáltal képzettebb, erısebb játékosokat 
felvonultató Szeged Beton hány góllal gyızi le a 
Bodrogi Bau-Szentest.  
 
– A meccs favoritja természetesen a Szeged, de ez nem azt jelenti, hogy társaim ne 
akarnák a létezı legjobban megnehezíteni egykori csapatom dolgát – nyilatkozta Éles 
Vilmos, a Szentes sérült pólósa, akinek az OSC elleni hazai meccsen kificamodott a 
válla.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– A bajnokkal szemben, miként korábban az Eger ellen is remekül helytálltunk, bízom 
benne, hogy a megyei összecsapáson is a szebbik arcunkat mutatjuk. Az igazán fontos 
meccsünket majd szombaton 17 órakor a fıvárosban játsszuk, az Újpest ellen 
kötelezı a gyızelem. Szeretnénk a nyolc közé kerülni, a szakmai stábbal együtt mi, 
játékosok is hiúsági kérdést csinálunk ebbıl. 
 
A Szeged Betonban több olyan pólós is szerepel, aki Szentesrıl került a Tisza-parti 
klubba. Egyikıjük, Juhász Zsolt már nagyon várja a ma esti mérkızést. 
 

Éles Vilmos
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– A ligeti medencében nıttem fel, itt lett belılem vízilabdás, mindig különleges érzés 
fog el, amikor Szentesen játszom – mondta a szegediek 10-ese. – Egykori csapatom 
ellen a minimális célunk a gyızelem megszerzése, miként a szombati, Pécs elleni 
hazai találkozón is, de az igazi az lenne, ha magabiztos, jó teljesítményt nyújtva 
érnénk révbe. 
 
A Beton vendége volt a héten a világhírő Partizan Beograd, amelynél ugyan 
Vujaszinovics és Milos Korolija hiányzott, de a három kétkapus játékot két 
gyızelemmel és egy döntetlennel záró Szeged produktuma így is több mint 
elismerésre méltó. 

Kapcsolódó cikkek 

Nyert a Szeged Beton, szépen kapott ki a Bodrogi Bau Szentes 
Gólzápor: Szeged Beton-Bodrogi Bau Szentes 20-6 

Juhász Zsolt

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Októberben megnyílik a szegedi 
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Árkád bevásárlóközpont

Családi dráma Écsen - fotók!

Busz és Mercedes koccant Szegeden

hirdetés    

Legalább ezt vegye 
be! Vásároljon 1000 
mg-s C Vitamint 
1400Ft helyett 399 
Ft-ért! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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