
Négy fronton harcol a Beton 

Szombaton a Szentes elleni megyei derbivel megkezdi bajnoki szereplését a 
Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapata. A legutóbbi 5. hely után javításra készül a 
gárda: minimális cél a négy közé jutás. 

Az elızı évadban sporttörténelmet írt a Szeged Beton: 
elsı magyar vidéki csapatként diadalmaskodott a LEN-
kupában. A nemzetközi porondon hatalmasat alkottak 
Baksa Lászlóék, ellenben a bajnokságban és a magyar 
kupában kudarcot vallottak: egyikben sem jutottak a 
négy közé. 
 
A nyáron alaposan kicserélıdött a keret, Varga Tamás, 
Weszelovszky László, Molnár Péter, Milos és Mihajlo 
Korolija, valamint Vojiszlav Vejzagics új csapat után 
nézett, a helyükre a háromszoros olimpiai bajnok, 
Molnár Tamás, Vindisch Ferenc, Somogyi Balázs, Ágner 
Zoltán, a román Andrei Busila és az új-zélandi Joseph Kayes érkezett. 
 
– Azt gondolom, erısödtünk, komplettebbek lettünk – jelentette ki a klub elnöke, 
Körtvélyessy Péter. – Egységesebbé vált az együttes, a korábbinál egymást jobban 
elfogadó játékosokból áll. De nemcsak mentálisan léptünk elıre, magasodtunk és 
gyorsultunk is, ezeknek pedig mind a védekezésben, mind a támadásban meg kell 
nyilvánulniuk. Az elıbb felsorolt tulajdonságok bıvebb taktikai repertoárt engednek 
megvalósítani a szakmai vezetésnek. 
 
Hogy mindez mire lesz elég, az még egyelıre a jövı zenéje. Azt szokták mondani, a 
puding próbája az evés, éles meccsszituációkban dıl majd el, hogy valójában milyen 
játékerıt is képvisel az együttes. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2118811



  

 
– Optimista, bizakodó vagyok, a magyar kupában már kvalifikáltuk magunkat a négy 
közé, címvédıként ez a tervünk a LEN-kupában is, decemberben pedig az Euroliga-
elsı Kotorral csapunk össze a Szuperkupáért – jegyezte meg a klub elsı embere. A 
bajnokságban legutóbb hoppon maradtunk, pedig akkor könnyebb lett volna az 
elıdöntıbe kerülni, mint a most induló pontvadászatban. Kiegyenlítıdött a mezıny, 
talán a Vasas kicsit még mindig kilóg a mezınybıl, de az Egernek, a Honvédnak, 
nekünk és a Fradinak szinte azonosak az esélyei. És akkor nem szóltam még a 
középmezınyrıl, amelyben az Újpest, a Szolnok, valamint a Pécs bárkinek, még a 
legjobbak orra alá is képes borsot törni. Az összes elveszített pontnak óriási szerepe 
lesz, minden egyes nem várt baki végzetes lehet. Nagyon fontos, hogy az utóbbi 
csapatokkal, de még a náluk valamivel gyengébbekkel szemben is tudunk-e úgy vízbe 
menni, mint például a Vasas ellen. Muszáj, mert akkor úgy járhatunk, mint a Szolnok 
vagy a BVSC ellen az mk-ban. Azt pedig nagyon nem szeretnénk. 
 
Az alapszakasz programja 
 
2009. október 10., 19 óra: Szeged Beton–Bodrogi Bau-IOS-Szentes. Október 17., 18 
óra: Újpest–Szeged Beton. Október 31., 18.30: Szeged Beton–Domino-Honvéd. 
November 7., 18.30: Szeged Beton–Szolnok. November 14., 18.30: Szeged Beton–
Vasas. November 28., 19.45: FTC–Szeged Beton. December 4.: Eger–Szeged Beton. 
December 6., 18.30: OSC–Szeged Beton. December 12., 18.30: Szeged Beton–Pécs. 
2010. január 16., 17 óra: BVSC–Szeged Beton. Január 23., 18.30: Bodrogi Bau-IOS-
Szentes–Szeged Beton. Január 30., 18.30: Szeged Beton–Újpest. Február 20., 18.30: 
Szeged Beton–Eger. Március 6., 19 óra: Szeged Beton–FTC. Március 14., 18 óra: 
Szolnok–Szeged Beton. Március 20., 18.30: Szeged Beton–OSC. Március 28.: Pécs–
Szeged Beton. Április 5., 20.15: Domino-Honvéd–Szeged Beton. Április 10., 18 óra: 
Vasas–Szeged Beton. Április 17., 18.30: Szeged Beton–BVSC.  

A Szeged Beton együttese számára szombaton megkezdıdik a bajnokság. 
Fotó: Segesvári Csaba
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