
Vízilabda: a presztízsharc nem múlt el 

Ma 18.30-kor megyei OB I-es pólós- derbit rendeznek az újszegedi 
sportuszodában. A találkozónak a betonosok a favoritjai, de nem volt ez így 
mindig, anno a Tisza-partiak késhegyig menı csatákat vívtak a szentesiekkel. A 
régi nagyok közül Török Béla, valamint Sprock Tibor idézte fel az egykori 
összecsapások felejthetetlen hangulatát. 

A nyolcvanas években nehezen lehetett eldönteni, hogy 
Csongrád megyében a Szeged vagy a Szentes az 
uralkodó férfi pólócsapat. Általában kihasználta 
mindkét gárda a hazai medence adta elınyöket. De 
téved az, aki azt gondolja, csak egymás ellen villogtak, 
akadt például olyan MNK-döntı (a Kurca-partiak 
nyertek egy góllal), melyet ez a két csapat vívott. 
Kíváncsiak voltunk, a régmúlt klasszisai miként 
emlékeznek vissza az egymás elleni ütközetekre. 
 
– Azt azért nem árt tisztázni, a Szeged és a Szentes 
mindig presztízsmeccset vívott egymással, ami a mai 
napig nem változott – jelentette ki a Szeged egykori centere, Török Béla. – Kiemelt 
jelentıséggel bírtak ezek a mérkızések, el lehet képzelni, milyen „kellemes" dolgom 
volt centerben, amikor Komlósi Jani, Kádár Józsi, Pengı Laci, vagy éppen Szénászky 
fogott... Akár Szegeden, akár Szentesen csaptunk össze, rendre sok nézı volt a 
lelátón, függetlenül attól, hogy a tabellán éppen milyen helyet foglalt el a két 
csapat. Aztán amiatt is különleges pikantériája volt ezeknek a meccseknek, hogy a 
Szegedben olyanok is szerepeltek, akik a rivális Szentesbıl kerültek hozzánk. 
Gondolok itt például Faludy Csabira, Rébeli Szabó Tomira, Beleon Zsoltra, Dömsödi 
Józsira. A hatalmas csaták, kemény jelenetek kizárólag a találkozók idejére voltak 
érvényesek, mert amúgy szoros barátságot ápoltunk egymással. A mai meccsre a 
tippem: 14–6-ra nyer a Beton. 
 
– Akkoriban nem volt ekkora különbség az élvonal csapatai között, lényegesen több 
volt a kiélezett csata – emlékezett Sprock Tibor, aki válogatottként nyert ifjúsági 
Európa-bajnokságot, felnıtt vébén bronzérmet. – Nekem azért olyan sok Szeged–
Szentes derbiben nem volt részem, mivel 18 évesen már eligazoltam a BVSC-be. 
Emlékszem, amikor két évvel korábban bemutatkoztam az OB I-ben, 16 esztendısen 
én voltam az élvonal legfiatalabbja, a Beton jelenlegi mestere, Kásás Zoli pedig a 36 
évével a legidısebb. Szóval sok élményem nincs a megyei szomszédvár elleni 
párharcokról, de emiatt azért olyan nagyon nem bánkódom. Fiatal voltam, ügyes, 
amolyan izgı-mozgó, és ezt a Szeged erıs emberei – Cseri Bandi vagy éppen Molnár 
Laci – nem nézték jó szemmel. „Nevelı célzattal" gyorsan kaptam egy-két pofont, de 
ahogy mondani szokás, ez bıven belefért még a játékba. Mi nem szívesen utaztunk 
Szegedre, ık meg Szentesre. Mit gondolok a mai meccsrıl? A Beton sokkal erısebb, 
ha komolyan veszi, akkor sok góllal, ha annyira nem, akkor csak néhánnyal nyer.  
 
A férfi OB I állása 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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