
Fradit vert a Szeged Beton 

Egyszerre két nemzetközi vízilabdatorna helyszíne az újszegedi sportuszoda. A 
Hídépítı-kupán a Szeged Beton férfigárdája gólszegény meccsen gyızte le a 
Fradit; a nıknek kiírt Taylor & Nash-kupán a Hungerit MetalCom-Szentes két 
sikerrel, míg az élvonal újonca, az Universitas Szeged két vereséggel rajtolt. 

A nık voltak a frissebbek a tegnap megkezdıdött 
nemzetközi viadalokon. Még csak délelıtt 10 óra volt, 
amikor a bajnoki negyedik szentesiek és az OB I újonca, 
a Szeged már játszott egymással. Minden a két 
világbajnokkal (Takács Orsolya, Tóth Andrea) felálló 
Kurca-partiak sikere mellett szólt, a papírforma pedig 
nem borult. A sokak által várt kiütéses szentesi 
gyızelem azonban nem született meg, többek között 
azért, mert az Universitasnál a Szentesrıl hazaérkezett 
Dalmády testvérek, Petra és Szandra jól játszottak. Ez 
nem volt meglepı,, az viszont igen, hogy a meccs egyik 
bírója az édesapjuk, Ernı volt. – Vezettem már meccset 
nekik, ahogy akkor, most sem volt ebbıl gond – magyarázta a „fater". A Szentesnek 
sem, hogy simán begyőjtse a gyızelemért járó három pontot, hát még a lelkes 
amatırökbıl álló szerbiai Zenta ellen. A szegedi lányok a bajnoki bronzérmes Eger 
ellen még a délelıttinél is jobb teljesítményt nyújtottak, így csak hat lett közte. 
 

 
A hölgyek után a nap két utolsó találkozóján vette kezdetét a Hídépítı-kupa 
nemzetközi férfitorna. A nyáron sokat gyengült Pécsen „átúszott" az egykori 
szegedieket, Barát Ferencet, Monostori Attilát és Kádár Kálmánt is a soraiban tudó 
romániai Nagyvárad. Gólfesztivált rendeztek a csapatok, nem úgy, mint a házigazda 
Szeged és a Fradi. Ezen a találkozón a védekezés dominált inkább, de a félhomályban 
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lejátszott mérkızésen akadtak azért csodálatos találatok is. Az évad elsı meccsén 
természetesen nem lehetett elvárni a LEN-kupa-gyıztes Szegedtıl, hogy hibátlant 
nyújtson, az viszont szembetőnı volt, hogy mentálisan, morálisan nagyon együtt volt 
a társaság. Az újak is jól mutatkoztak be, Vindisch Ferenc kétszer vette be 
Jászberényi kapuját, Molnár Tamás könnyedén értékesítette Juhász Zsolt pompás 
átadását, Somogyi Balázs is feliratkozott a gólszerzık közé, a román Andrei Busila 
megbízhatóan bekkelt, és Ágner Zoltánra sem lehetett panasz. Akárcsak a régiekre. 
Jó lesz ez a csapat (is). 
 
A mai program, férfiak: FTC–Nagyvárad (10), Szeged Beton–Pécs (11.15), FTC–Pécs 
(17), Szeged Beton–Nagyvárad (18.30). Nık: Eger–Hungerit MetalCom-Szentes (13.30), 
Universitas Szeged–Zenta (15). 
 
Beton-bérletek mától 
 
Az újszegedi sportuszoda jegypénztárában mától lehet megvásárolni a Szeged Beton 
VE hazai mérkızéseire szóló bérleteket. Az egyik fajta 15 ezer forintba kerül, ezzel 
az évadbeli összes hazai bajnoki mérkızés (a rájátszásbeli is) nézhetı, a 25 ezer 
forintossal pedig a bajnokik mellett a nemzetközi és a magyarkupa-meccsek is 
megtekinthetık. Az elsı 160 bérlettulajdonosnak állandó, számozott helye lesz. A 
rövidesen felkerülı új sátor miatt az elıírásoknak megfelelıen a jövıben kevesebb 
nézıt engedhetnek be a rendezık, emiatt is érdemes bérletre áldozni. Körtvélyessy 
Péter klubelnök arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a bajnokság alapszakaszainak 
meccseire 1000 forint lesz a belépı, de elıfordulhat, hogy a kiemelt riválisok ellen 
emelik a jegyárakat. A bajnoki rájátszásban és a nemzetközi kupákban a 
nyolcaddöntıig 2000 forintba kerülnek a belépık, a negyeddöntıktıl pedig 3000 
forintba. 
 
Eredmények 
 
Hídépítı-kupa, nemzetközi férfi vízilabdatorna, 1 nap: Szeged Beton VE–FTC 6–4 (3–1, 
1–2, 1–0, 1–1), a Szeged gólszerzıi: Vindisch 2, Somogyi 2, Molnár T., Juhász Zs. 
Nagyvárad (romániai)–Pécs 19–12. 
 
Taylor & Nash-kupa, nemzetközi nıi vízilabdatorna, 1. nap: Hungerit MetalCom–
Szentes–Universitas Szeged 14–6 (3–1, 4–2, 3–2, 4–1), gólszerzık: Tóth A. 5, Hevesi 3, 
Gyıri. Kotova 2-2, Tiszai, Kövér Kiss, ill. Dalmády P., Dalmády Sz. 2-2, Hajdú E., 
Hegedős. Eger–Universitas Szeged 16–10 (4–4, 5–2, 4–2, 3–2), a Szeged gólszerzıi: 
Hajdú E., Dalmády P., Kuczora, Hegedős 2-2, Lengyel D., Bordás. Hungerit MetalCom-
Szentes–Zenta (szerbiai) 22–1 (9–0, 5–1, 4–0, 4–0), a Szentes gólszerzıi: Sipos 6, 
Hevesi, Kotova, Tóth A. 3-3, Pengı, Takács O. 2-2, Árkossy, Tiszai Gémes. Eger–Zenta 
22–5. 
 
Felkészülési férfi pólótorna, Szolnok: BVSC–Bodrogi Bau- IOS-Szentes 15–5, Újpest–
Bodrogi Bau-IOS-Szentes 12–4.  
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