
Szeged Beton-Szentes 13-7 

A sok hiba ellenére hatgólós gyızelmet aratott a Szeged Beton vízilabda csapata 
az ING OB. I. 7. fordulójában a Szentes ellen. A végig vezetı hazaiak 13-7-re 
diadalmaskodtak.  

ING Férfi vízilabda OB I. 7. forduló 

SZEGED BETON-SZENTES 13-7 (2-0, 4-2, 3-1, 4-4) 

Szeged, újszegedi sportuszoda, 200 nézı, vezette: 
Székely Zoltán, Vojvoda István 

BETON: Németh Zs. - Lehmann 2, Milos Korolija, Varga 
T. 4, Komlósi, Éles, Weszelovszky. Csere: Török 3, 
Varga P., Juhász 2, Kuncz 1, Mihajlo Korolija 1, Baksa 
(k). Edzı: Kásás Zoltán. 

SZENTES: Horváth - Szıke 2, Torday, 1�Zivanovic 1, 
Szabó L., Szabó Z. 1, Csente 1. Csere: Molnár A., Papp, Araczki 1, Döbrıssy, Jaksa, 
Hommonai, Majoros (k). Edzı: Vass Sándor. 
 
Gól emberelınybıl: 13/10 ill. 4/0. 
 
Ötméteres: - ill. 3/3. 
 
Kásás Zoltán: A harmadik negyedig jól védekeztünk,�viszont a negyedikben pocsékul, 
de akkora vvolt az elınyünk, hogy ez nem befolyásolta a mérkızés végét. Ez csak 
azért bosszantó, mertt több rangos mérkızést így vesztettünk el. 
 
4. negyed (4-4) 
 
8. perc: Szabó Zoltán talál be a szegedi kapuba, majd Juhász szerzi meg második 
gólját a tizenharmadik szegedi emberelınybıl. Ezzel 6 góllal gyız a Beton.  
 
8. perc: Varga Tamás negyedik gólját szerzi, most elınybıl. 12-6. 
 
7. perc: Tizenkettedik fórját kapják a hazaiak. Kásás Zoltán idıt kér. 
 
6. perc: Molnár Attila távoli lövését Németh a kapufára tolja, majd Török szélrıl 
szerez ötgólos elınyt csapatának. 11-6. 
 
5. perc: Haramdik ötméteresét is megkapják a vendégek. Csente vágja be Németh 
hóna alatt a játékszert. 10-6. 
 
4. perc: Mihajlo Korolija adja el a labdát, majd minha a szegediek eltőntek volna, 
Szıke Szabolcs könnyedén ejti be Németh kapujába a labdát.� 10-5. 
 
3. perc: Török Béla elınybıl szerzi a Beton tizedik gólját. 10-4. 
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2. perc: Araczki járt most túl a szegedi védık eszén. Ezzel negyedik gólját szerzi a 
vendég alakulat. 9-4. 
 
1. perc: Az óra után még egy csapás: a ráúszásnál a győrő fent maradt, de kosarashoz 
méltó "felugrással" Mihajlo szerzi meg a labdát a Betonnak. Két szegedi lövésbıl kettı 
a kapufára pattan. 
 
3. negyed (3-1) 
 
8. perc: Pár percet áll a játék a kijelzı miatt. A kézi idımérés a maradék 12 
másodpercre megzavarja a Szegedet, elveszti a labdát, de a szentesi roham csak 
félpályáig ér. 9-3. 
 
8. perc: Tizedik fórját kapja a Kásás-alakulat. Kuncz sikerrel zárja a támadást. 9-3. 
 

 
5. perc: Körbe, körbe, körbe, körbe. Ez a szentesi taktika, de továbbra se jött össze 
gól. Pedig túlordítja maroknyi közönségük az egész uszodát, akiknek Kásás Zoltán 
magyarázta el a helyes -és elviselhetı- szurkolási technikát. 
 
4. perc: Milos Koroliját ketten folytogatják, meg is szerzi ezzel a Beton kilencedik 
fórját, amit Lehmann be is vág a szélrıl. 8-3. 
 
4. perc: Töretlenül szurkolnak az elhivatott Szentes drukkerek, de eddig nincs 
látszatja. Ismét labdát veszt a vendég gárda. 7-3. 
 
3. perc: Kettıs emberelınybıl szerzi Varga harmadik, a Beton hetedik gólját. Szıke 
ötméterest értékesít. 7-3. 
 
2. perc: Ismét elveszik a sporttársak a labdát, de visszaszerzi Török. 6-2. 
 
1. perc: Végre megvan a labda, Török most gyorsabb volt, de a labdát elveszik a 
bírók. marad a 6-2. 
 

Kemény volt a szegedi védekezés.�Kuncz Tamáson nehezen jutott át a labda. 
Fotó: Segesvári Csaba

Nem adja könnyen magát a Szentes, keményen védekeznek, de a Szeged akarata 
érvényesül. A hazai gyızelem nincs veszélyben,�de a játékon lehetne mit csiszolni 
Vargáéknak. 
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2. negyed (4-2) 
 
8. perc: Török karja az egekig ér, le is szedi Komlósi beadását, majd a hálóba 
pöccinti a labdát. 6-2. 
 
8. perc: Mihajlo Korolija elınybıl szerzi a Beton ötödik gólját, majd Torday 
ötméteresbıl eredményes. 5-2. 
 
5. perc: Szép bejátszás után Milos Korolija vágja a blokkba a labdát. Vass Sándor idıt 
kér. 
 
4. perc: Éles hibázza el a fórt, a labda a Szenteshez pattan a kapufáról. 4-1. 
 
3. perc: Zivanovic hiába nyújtózkodik, nem tudja Mihajlo Koroliján átdobni�a labdát. 
Juhász viszont mindenkit átdobott, még Horváthot is. 4-1. 
 
2. perc: Kijavította az elıbbi hibát Varga, ismét szétlıtte Horváth kapuját. 3-1. 
 

 
2. perc: Nem tudja kihasználni az emberelınyt a Beton.Zivanovic viszont megszerzi a 
vendégek elsı - és eddig egyetlen- gólját. 2-1. 
 
1. perc: Most Szıke Szabolcs lopta el a labdát a Szeged elıl.� Veszélyetelen szentesi 
támadás után Némethé� labda. 2-0. 
 
1. negyed (2-0) 
 
8. perc: Emberelınyben Kuncz adja el a labdát, de a Szentes nem tudja kamatoztatni 
az elınyét. Marad a kétgólos hazai vezetés. 
 
6. perc: Megvan a második is, Lehmann bátran vállalta el távolról a lövést. Hat kéz 
között szállt be a labda a kapuba. 2-0. 
 
6. perc: Öt perc után törik meg a csend, Varga Tamás a szentesi szurkolók elıl 
bombázza szét Horváth kapuját. 1-0. 
 
3. perc: Az elsı veszélyes lövés Szabó Levente kezébıl, de Németh biztosan fogja. 
Milos Korolját hárman gyötrik, így nem sikerül a labdát a kapuba pöccinteni. 

Varga a mezıny legjobbja volt, négy gólig jutott. 
Fotó: Segesvári Csaba
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1. perc: Csente Éles elıl csente el a labdát, de hiába, a támadásból nem esett gól. De 
a Beton kontrájából se. 
 
A Beton kapujában Németh Zsolt kezd, mezınyben Lehmann, Milos Korolija, Varga 
Tamás, Komlósi, Éles és Weszelovszky. A vendégek kapuját Horváth ırzi, elıtte 
Szıke, Torday, Zivanovic, Szabó Levente, Szabó Zoltán és Csente Dávid.  
 
 
Kötelezı a gyızelem ma Varga Tamáséknak, hiszen a 10. helyen álló, a kiesés ellen 
küzdı Bodrogi Bau-Szentes vendégeskedik az újszegedi sportuszodában. A jövıheti 
LEN-kupa nyolcaddöntı visszavágója elıtt jól kell sikerülnie a mérkızésnek, amelyre 
minden lehetıség meg van, hiszen magasan a hazaiak az esélyesek. Kásás Zoltán 
elmondta, hogy ma nem nagy arccal ugranak majd vízbe, hanem nagy alázattal. Ez 
kell a gyızelemhez. 

A Kurca-partiak viszont nem arról híresek, hogy bármit feladnának, így az 
esélytelenek nyugalmával állnak a feladathoz, hogy megkeserítsék a Kásás-legénység 
életét. "Egy pillanatig sem adjuk fel, az utolsó percig keményen küzdünk. Kikapni ki 
lehet, de azt elvárom, hogy legyen tartása csapatomnak" -fogalmazott Vass Sándor, a 
Szentes trénere. 
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