
Szeged Beton - Szentes 19-6 

Könnyed, 19-6 gyızelmet aratott a Szeged Beton csapata a Bodrogi Bau Szentes 
ellen a férfi vízilabda OB I nyitó fordulójában. 

Vodafone férfi vízilabda OB. I. 1. forduló 
Szeged, újszegedi sportuszoda, 150 nézı. Vezette: 
Németh A., Székely Z. 
 
Szeged Beton - Bodrogi Bau Szentes�19-6 (5-1, 5-3, 5-
2,�4-0) 
 
SZEGED BETON: Baksa�- Török 3, Varga P. 1, Komlósi 1, 
Molnár T. 2, Juhász 2, Somogyi 3. Csere: Lehmann 2, 
Ágner 1, Busila, Kuncz 1, Szabó G. 1, Németh Zs.�Edzı: 
Kásás Zoltán. 
 
BODROGI BAU SZENTES: Horváth - Torday, Döbrıssy, Jaksa 1, Zsivanovics 1, Szabó 
L., Éles. Csere: Rácz, Varga I. 1, Kasza 1, Araczki, Homonnai, Szabó T. 1, 
Markovics.�Edzı: Vass Sándor. 
 
Emberelıny: 8/7 ill. 11/2. 
 
Ötméteres: 3/3 il. -. 
 
Kiállítva: Juhász (18. perc) 
 
Kásás Zoltán: Örülök, hogy a csapat az elejétıl a végéig küzdött, még ha sima 
gyızelem is lett a vége, és végre az emberelınyt is jó százalékban használtuk ki. 
 
4. negyed (4-0) 
 
8. perc: Még utolsó próbálkozások, de nem esik több gól. A Szeged könnyedén 
gyızött a Szentes ellen. 19-6. 
 
7. perc: Ez remek, a fiatal Szabó Gábor is beveszi Markovics kapuját. 19-6. 
 
6. perc: Németh parádés, nem kapott gólt a második számú szegedi kapus. 
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5. perc: Senki sem akar kimaradni a jóból: Kucz átlövésbıl talál be. 18-6. 
 
4. perc: Somogyi is feliratkozik a háromgólosok közé. A szentesieknek már a tisztes 
helytállás is egyre távolodik. Németh már többet védett, mint Baksa az elsı három 
negyedben, most valahogy felélénkültek a vendégek. 17-6. 
 
2. perc: Döbrıssy távolról, de Németh biztosan hárít. Török harmadik gólját jegyzi, 
így�megvan a közte�10!�16-6.  
 
1. perc: A Szeged kapuját az utolsó játékrészben Németh védi. Hiába hozza el a 
Beton a labdát, nincs hazai találat. De szentesi sincs. 
 
3. negyed (5-2) 
 
8. perc: Vindisch pontos keresztátadása után Somogyi könyörtelen. Vass Sándor 
lassan az idegösszeomlás szélén.� 15-6. 
 
7. perc: Varga István is megtalálta a lövıkezét. 14-6. 
 
6. perc: Komlósi-Molnár összjáték, utóbbié az akciógól. Kézilabdameccsen szoktunk 
örülni a 10 gólnak, itt erre szavak sincsenek. 14-5. 
 

Somogyi ma ismét jól játszott, 3 gólja is bizonyítja. 
Fotó: Schmidt Andrea
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4. perc: Török önbizalma is megjött, hatalmas gólt lı a fiatal szegedi kiválóság, 
ugyancsak fórból. 13-5. 
 
3. perc: Reméljük az emberelınyös gólok aránya átültetıdik a többi meccsre is, 
Komlósi lövi az ötödiket. 12-5. 
 
2. perc: Küzd a Szentes, most Zsivanovics próbálja csapatát közelebb csempészni. 
Juhászt cserével végleg kiküldik a bírók, Kásás Zoltán és Juhász György is 
tanácstalan. 11-5. 
 
1. perc: Vindischnek könnyed ujjgyakorlat volt elhozni a labdát, majd hatalmas 
bombával köszön be Markovicsnak. 11-4. 
 
2. negyed (5-3) 
 
8. perc: Jaksa helyzetben, de inkább szétlövi a blokkot. Nincs idı rendes szegedi 
támadásra, marad a 6 gólos hazai vezetés. 10-4. 
 
7. perc: Megkapjuk a labdát a kedves bíróktól. Varga lövése kipattan, de Lehmann a 
helyére küldi a labdát. 10-4. 
 
6. perc: Visszaállt a rend, most Lehmann, szintén fórból. 9-4. 
 
5. perc: Lehmann szerez labdát, majd rövid körbejáratás után Somogyi engedi el, de 
Horváth Tamás véd.  
 

13 gólos Szeged Beton gyızelem a Bodrogi Bau Szentes ellen KÉPGALÉRIA
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4. perc: Kis tanácstalanság alakul ki, de számunkra alakul rosszul: Éles elınybıl 
szépít, majd Molnár tesz hasonlóképp. 8-4. 
 
3. perc: Szabó Tamás is felébredt, centerbıl szerzi a vendégek harmadik találatát. 
Varga Péter se sokat gondolkodott. 7-3. 
 
2. perc: Elaludt a játék, csak oda-vissza úszkálnak a csapatok. Valamit kéne csinálni. 
Jaksa csinál is, ellopja a labdát Molnártól. 
 
1. perc: Ismét a Beton hizza el a labdát, majd Molnár harcolja ki a harmadik 
ötméterest. Juhász továbbra sem hibázik. 6-1. Megvan a szentesiek elsı 
emberelınyös gólja, Kasza húzza be a labdát Baksa kapujába. 6-2. 
 
1. negyed (5-1) 
 
8. perc: Zavarja a szentesieket, ha emberelınyben vannak? Most Torday ront. Még 
egy utolsó Beton kísérlet, de marad az 5-1. 
 
6. perc: Jaksa szerzi a Szentes elsı gólját, közel félpályáról eresztette el. 
Azért nagyon nem dicsérjük meg. 5-1. 
 
5. perc: Varga István igyekszik fórból gólhoz juttatni csapatát, de kevés sikerrel jár. 
Lehmann harcol ki egy ötméterest, Kásás Zoltán Törököt küldi a büntetıhöz. Jól is 
tette. 5-0. 
 

Az ex-szentesi Juhász Zsolt kiválóan játszott. Kiállítása megakadályozta a parádés foltatásban. 
Fotó: Schmidt Andrea
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4. perc: Baksa vetıdik ki a kapuból, el is csípi az átadást. Ötmétereshez jut a Beton, 
Juhász biztos kézzel értékesíti (3-0), majd Ágner lódul meg a szélen, és lövi szét a 
vendég kaput.�4-0. 
 
3. perc: Komlósi pazar beadása után Molnár próbálja a kapuba húzni a labdát, de 
kapufa. Pedig szép figura volt. A szentesiek továbbra se jutnak lövıhelyzetbe. 
 
2. perc: Emberelınyben a Szeged, az ex-szentesi Somogyi nem is gondolkodott 
sokat.Zsivanovics próbálkozik egy távoli dobással, de Baksa tolja a kapufára.�2-0. 
 
1. perc: Török pöccinti el Jaksa keze alól a labdát, majd Juhász lı szerencsés gólt. A 
kapufa már velünk van.Baksa�lopja el a labdát, ismét indulhat a Szeged.�1-0. 
 
Korábban 
 
Ma este elindul a küzdelem a férfi vízilabda OB I-ben. Méghozzá egy megyei derbivel: 
a Szeged Beton VE–Bodrogi Bau-IOS-Szentes meccs 19 órakor kezdıdik az újszegedi 
sportuszodában. A találkozó toronymagas favoritja a LEN-kupa-gyıztes Tisza-parti 
alakulat. 
 
– A biztos gyızelmen túl azt várom, hogy úgy játsszunk, ahogy azt elképzeltem, ne 
pedig összevissza, sok hibával – jelentette ki Kásás Zoltán. A tréner még nem „dobja" 
vízbe az új-zélandi centert, Kayest, és kérdéses még Vindisch játéka is.  
 
– A Szeged jobb csapat nálunk, ezért csak a tisztes helytállás lehet a célunk – 
fogalmazott Vass Sándor, a Szentes edzıje.  

Nem sok gondja akadt a Betonnak, az elsı negyeben�egy gólt kaptak Komlósiék. 
Fotó: Schmidt Andrea
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