
Mk-csoportkör Szentesen: a Beton a favorit 

A férfi vízilabda Theodora magyar kupa D jelő csoportmeccseit ma és holnap a 
szentesi ligeti uszodában rendezik. A házigazda Bodrogi Bau-Szentes mellett a 
Szeged Beton, a BVSC és a másodosztályú MAFC szerepel még a kvartettben. 

Dömsödi József, a Szentesi VK elnökségi tagja, a 
Szentesi Vízisportért 2006 Alapítvány elnöke már 
nagyon várja a férfi póló magyar kupa 
csoportmeccseit. 
 
– Sohasem tagadtam, szívemhez mindig is a Szentes 
és a Szeged csapata állt és áll közel – mondta az 
egykori kiváló pólós. – Mindkét együttesben négy-
négy évadot húztam le, méghozzá 
felejthetetleneket. A Beton mestere, Kásás Zoltán 
volt az utolsó magyarországi edzım, rengeteget 
köszönhetek neki, hálás vagyok azért, mert engedte, 
hogy Izraelbe szerzıdjek. 
 
A sportvezetı számára nem kétséges, hogy a szentesi csoportból a Szeged 
csoportelsıként jut az mk-ban a nyolc közé. 
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Kásás Zoltán csoportgyızelmet vár együttesétıl. 
Fotó: DM/DV
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– A Beton kiemelkedik a mezınybıl, abban bízom, hogy a mai nyitómeccsen a Szentes 
jó edzıpartnere lesz majd. Tóth Laci remek munkát végez nálunk, azt gondolom, 
ennek már most lesznek látható jelei, szerintem jogos elvárás csapatunktól, hogy a 
Beton mögött másodikként lépjen tovább a nyolc közé. 
 
Sátorállítás miatt a Szeged a hét elsı négy napján 
nem edzhetett az újszegedi sportuszodába. Molnár 
Tamásék szerdán és csütörtökön a fıvárosban, a 
Komjádi uszodában készültek.  
 
– Az elsı nap csak edzettünk, csütörtökön viszont 
délelıtt és délután is kétkapuztunk a bajnokkal – 
közölte Kásás Zoltán. – Török Béla sérülés miatt nem 
lehetett velünk, ráadásul Baksa Laci kézfeje 
megsérült, egy labda odanyomta a kapufához. 
Szentesen nem lehet más a célunk, mint a 
csoportgyızelem. 
 
A Szegedhez kapcsolódó hír, hogy az Euroliga jövı héten péntektıl vasárnapig tartó 
újvidéki 2. selejtezıkörében elıször a házigazda szerb Vojvodinával, aztán az orosz 
Sintez Kazannyal, végül pedig az olasz Bresciával csap össze.  

A program 
 
Ma: Szeged Beton–Bodrogi Bau-
Szentes, 11; BVSC–MAFC, 
12.30; Bodrogi Bau-Szentes– 
BVSC, 14.30; MAFC–Szeged 
Beton, 16. Vasárnap: MAFC– 
Bodrogi Bau-Szentes, 10; 
Szeged Beton–BVSC, 11.30. 
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