
Vass: Juszt sem fogunk kiesni!  

Vízilabda - A férfi vízilabda OB I 9–12. helyéért zajló rájátszásból még három 
forduló van hátra. Jelen állás szerint a Bodrogi Bau-Szentes az utolsó, kiesı 
helyen szerénykedik. A Vass Sándorral (48) készült beszélgetésbıl kiderül, hogy a 
gárda edzıje biztos benne, csapata a következı évadban is az élvonalban pólózik. 
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– Kieshet a Szentes? 
– Elméletileg igen, gyakorlatilag nem. Holnap 
megverjük a Szolnokot, aztán szombaton szintén hazai 
medencében a Fehérvárt legalább két góllal, így az 
egymás elleni eredményünk nekünk kedvez majd. 
Ennek így kell történnie, márpedig ebben az esetben 
felılem a székesfehérváriak akár tíz góllal nyerhetnek 
az OSC és a Szolnok ellen, akkor is ık lesznek az 
utolsók. Egyébként pedig azt mondom, ha a ligeti 
uszodában nem leszünk képesek legyızni a Szolnokot, 
de legfıképpen a Fehérvárt, akkor nem is érdemeljük 
meg a bennmaradást. 
 
– Ez mind szép és jó, de nem vall egy kicsit kincstári optimizmusra?  
– Nem, és azt is megmondom, hogy miért nem. Az elızı 2-3 fordulóban már olyan 
játékot nyújtottak a srácok, amely bizakodásra ad okot. Ebben az idıszakban jutott 
el a tudatukig, hogy most már nem babra megy a játék, élet-halál harcot kell vívni a 
bennmaradásért. Márpedig ez a társaság nagyon megérdemelné, ha meghosszabbodna 
az élvonalbeli tagsága. 
 
– Miért?  
– Azért mert nagyon lentrıl, mélyrıl indult ez a csapat. A nyáron kilenc új ember 
érkezett, toborzót tartottam, az alapján választottam ki azokat, akikben hittem. A 
régieknek az edzıváltás okozhatott problémát, és az sem elhanyagolandó tény, hogy 
egy ideig elnökünk sem volt. Úton-útfélen kizárólag azt lehetett hallani, hogy a 
Szentes biztos kiesı. Ennek ellenére az alapszakaszt nem az utolsó, hanem a 11. 
helyen zártuk. A Fehérvárral szemben ez a három bónuszpont még nagyon sokat 
érhet. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Szıke Szabolccsal (szemben) jó vásárt csinált a Szentes.  
Fotó: Vidovics Ferenc

– A nyáron a lemondott Berki Andrástól örökölte az edzıi széket. Nem bánta meg, 
hogy elvállalta? 
– Az alapszakasz vége felé jártunk, amikor egymás után kaptuk a nagy veréseket 
(BVSC, Újpest, OSC). Akkor felmerült bennem, hogy nem volt értelme az eddigi 
munkának. És akkor jött a Fradi elleni hazai meccsünk, amelyen ugyan 15–8-ra 
kikaptunk, de a mutatott teljesítményünk visszaadta a hitemet. Azóta újból nagyon 
hiszek a csapatomban. 
 
– Szombaton három negyeden át biztosan vezetett az OSC, aztán fordított a Szentes, 
de a vége elıtt négy másodperccel kiegyenlítettek a fıvárosiak. Nem tajtékzott? 
– Akkor nem... Elıtte viszont három perccel, amikor Csente egyedül úszott kapura, 
majd a lövését védte a kapus, nos, akkor elborultam, kézzel akkorát vágtam a 
lemezkorlátba, hogy az azonnal kiszakadt. Iszonyatosan pipa voltam. Az egyenlítés 
természetesen nem esett jól, de abban a pillanatban arra gondoltam, mivel szinte az 
egész meccs alatt ık vezettek, nem is olyan rossz eredmény az egy pont. Meg arra, 
hogy juszt sem fogunk kiesni.  
 
Három mérkızés az életben maradáshoz  
 
A rájátszást rosszul kezdte a Bodrogi Bau-Szentes. Zsivanovicsék a Szolnok 
otthonában ugyan nem pólóztak rosszul, mégis 7–5-re kikaptak. A második, 
Fehérváron rendezett meccsen sem jártak szerencsével, mert bár a harmadik negyed 
után még 6–5-re vezettek, a hajrában több hiba is becsúszott, így 9–8-ra veszítettek. 
Legutóbb pedig az OSC ellen hazai medencében 9–9-re végeztek. Hét pontjuk van, 
akárcsak a bennmaradásért zajló csatában a legfıbb rivális Fehérvárnak. A Bodrogi 
Bau holnap a Szolnokot, szombaton a Fehérvárt fogadja, míg jövı szerdán az OSC 
otthonában zárja a bajnokságot. A Fehérvár elıbb 
az OSC-t látja vendégül, aztán jön Szentesre, végül a Szolnokot fogadja. 
Garantált az izgalom!  
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