
Szeged Beton: sima ügy 

Kiváló emberelıny-kihasználásával magabiztosan nyerte a megyei derbit a Szeged 
a Szentes ellen a férfi vízilabda OB I hetedik fordulójában.  

Furcsa volt. A Szeged válogatott-kerettag kapusa, Baksa 
László fején a 14-es számú sapka feszült, ami azt 
jelentette, hogy nem volt a kezdık között. Kérdésünkre 
elmondta, ha nem csal az emlékezete, amióta a Tisza-
partiak játékosa – és ennek már lassan két és fél éve 
lesz –, hazai bajnoki meccsen nem volt ilyen 
szerepkörben. A cserepadra kerülése természetesen 
nem azt jelenti, hogy az amúgy jóval esélyesebb Beton 
lenézte volna a Szentest. 
 
– Isten ırizz, hogy valaki is ezt gondolja, egyszerően 
arról van szó, hogy van két jó kapusunk, és most 
Németh Zsoltnak adom meg a lehetıséget a bizonyításra – szolgált magyarázattal a 
házigazdák mestere, Kásás Zoltán. 
 
Még némi túlzással sem lehetett kijelenteni, hogy a szegedi szurkolókat lázba hozta 
volna a két szomszédvár összecsapása. Valószínőleg elıre elkönyvelték kedvenceik 
magabiztos gyızelmét. Szentesrıl sem érkeztek sokan, ık viszont annál lelkesebbek 
voltak. Mikulás-sapkával a fejükön, dobszólóval megspékelve, őzték, hajtották 
Szıkééket. Az elsı öt percben bıven volt okuk az elégedettségre, elvégre az 
eredményjelzın ekkor még 0–0 állt. A gólcsendet Varga Tamás szüntette meg 
elınybıl, majd kisvártatva Lehmann is a bal felsıbe suvasztott egy rakétát. Ezzel 
együtt Kásás edzı nem olvadt el a gyönyörtıl csapata támadójátékának láttán. A 
védekezéssel nem volt különösebb gond, de az a melónak csak az egyik fele. Igaz, 
amikor viszont gólt szereztek, akkor még az ínyencek is csettintettek volna. A 
második negyedben már nemcsak a minıségre, hanem a mennyiségre is rámentek a 
házigazdák. A Kurca-partiak részérıl Zsivanovics vette a lapot, centertalálatát még a 
szegedi drukkerek is megtapsolták. 
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A fordulásig mégis négygólosra duzzadt a betonosok elınye. Nem árt kihangsúlyozni: 
a papírformának megfelelıen. Mert arra még a legelvakultabb szentesi drukker sem 
számíthatott, hogy bombameglepetés születik. Ahhoz minden tekintetben túl nagy a 
különbség a felek között. És még mekkora lehetett volna, ha a vendégek csékája, 
Horváth Tamás nem véd kiválóan, vagy ha mondjuk Milos Korolija nem hagy ki 
legalább fél tucat helyzetet. A tegnapi nem az egyébként remek képességő center 
napja volt. Bosszankodott is miatta, miként például Weszelovszkyt is láttuk már a 
most produkáltnál lényegesen jobban játszani. A Szentes ellen belefért, de egy 
erısebb gárda ellen ennyi ziccerrontásért nagy árat kell majd fizetni. Elmondható 
tehát: a Szegedben bıven maradt tartalék. Azért csak lett közte hat gól. 
 
Ma ismét rendeznek fordulót az élvonalban: a Szeged Beton 18.30-kor a Pécs 
csapatát, a Bodrogi Bau-Szentes pedig 18 órakor a BVSC-t fogadja. 
 
Kásás Zoltán: – A meccsnek két pozitívuma volt számomra: egyik, hogy magabiztosan 
nyertünk, a másik, hogy három negyeden át jól védekeztünk. A végére lanyhult a 
figyelem, és ez sajnos az eredményben is megmutatkozott. 
 
Vass Sándor: – Az eredménnyel elégedett vagyok, a játékunkkal viszont már nem 
annyira. A BVSC legyızéséhez ennél több kell.  
További eredmények: FTC–Eger 8–6, Pécs–OSC 8–7, Újpest–BVSC 13–9, Vasas–Fehérvár 
14–6, Domino–Honvéd–Szolnok 13–8. 
 
 
A mérkızés jegyzıkönyve 
 
Szeged Beton VE–Bodrogi Bau-Szentes 13–7 (2–0, 4–2, 3–1, 4–4) 
ING férfi vízilabda OB I, 7. forduló. Újszegedi sportuszoda, 200 nézı. Vezette: 
Székely Z., Vojvoda. 
 
Szeged: Németh Zs. – Éles, Weszelovszky, Komlósi, Milos Korolija, VARGA T. 4, 
LEHMANN 2. Csere: Varga P., TÖRÖK B. 3, JUHÁSZ ZS. 2, Kuncz 1, Mihajlo Korolija 1. 
Edzı: Kásás Zoltán. 
 
Szentes: HORVÁTH T. – Szabó Z. 1, Torday 1, Zsivanovics 1, Szabó L., Csente 1, SZİKE 
2. Csere: Molnár A., Papp G., Araczki 1, Döbrıssy, Jaksa. Edzı: Vass Sándor. 

Németh kapus koncentrál, Döbrıssy (kék sapkában) és Kuncz brusztol. Könnyedén nyert a Beton. 
Fotó: Segesvári Csaba
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