
Könnyedén jutott tovább a Beton 

A férfi vízilabda magyar kupa D jelő, Szentesen rendezett csoportjában a favorit 
Szeged Beton félgızzel játszva is rendkívül magabiztosan szerezte meg a 
csoportgyızelmet. A házigazda Bodrogi Bau-Szentes viszont csak harmadik lett, 
ezzel pedig véget ért számára a küzdelem. 

Ahogy a Cserháti-emléktornán, a magyar kupa 
szentesi csoportmérkızésén is egygólos vereséget 
szenvedett a Bodrogi Bau-Szentes a BVSC-tıl. A 
felkészülési találkozón ennek nem volt különösebb 
jelentısége, ám most végzetesnek bizonyult. Mert 
azt elıre borítékolni lehetett, hogy a kvartettbıl 
magasan kiemelkedik tudásra az Euroligában is 
érdekelt Szeged Beton, mint ahogy azt is, hogy a 
másodosztályú MAFC-ot a csoport másik három 
tagjának mindegyike legyızi.  
 
Ebbıl az okfejtésbıl kiindulva a Szeged melletti 
második továbbjutó helyrıl volt hivatott dönteni a Szentes–BVSC összecsapás. Hiába 
hajrázott jól a Kurca-parti alakulat, a vasutasok ha csak egyetlen góllal is, de 
nyertek, így a szentesiekkel ellentétben ık várhatják a negyeddöntı sorsolását. 
 
– Abból a szempontból vagyok csalódott, hogy meg lehetett volna nyerni a BVSC elleni 
meccset – magyarázta Tóth László, a Bodrogi Bau edzıje. – A Vasutas hasonló 
képességő gárda, mint a Szentes, viszont a cserepadja valamivel „hosszabb". A 
vereség, a kiesés ellenére sem tudom elmarasztalni a srácokat, mert nagyot 
küzdöttek, ebbıl most ennyire tellett. A bajnokságig még szők egy hónap van hátra, 
ha ezt hatékonyan tudjuk kihasználni, akkor a 8–10. hely egyikére odaérhetünk majd. 
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A Szeged Betonból egyedül csak a kisebb mőtéten átesett Török Béla hiányzott. Ám 
nélküle is volt annyira erıs a bajnoki bronzérmes, hogy fölényes magabiztossággal 
hozza a csoportelsıséget.  
 
– Péntektıl már Újvidéken pólózunk az Euroliga fıtáblájára jutásért, de hogy milyen 
formában vagyunk, azt most képtelen vagyok megmondani – közölte Kásás Zoltán, a 
Beton mesteredzıje. – A mostani mérkızésekbıl nem lehet lemérni a formát, meg 
aztán azt is észrevettem, a fiúk mintha túlságosan könnyedén vették volna a 
vetélytársakat. A BVSC ellen nagyon nem tetszett a rengeteg kapott gól. A fiatal, 
mindössze 17 esztendıs Palotás Gergı bemutatkozásának viszont kimondottan örülök: 
ügyes, ráadásul keményen is lı. 
 
Eredmények, gólok 
 
Férfi vízilabda magyar kupa, D csoport: Szeged Beton–Bodrogi Bau-Szentes 17–6 (5–1, 
4–4, 3–0, 5–1), a szegedi gólszerzık: Molnár T. 4, Somogyi 3, Varga P., Kiss Cs., Kayes 
2-2, Palotás, Vindisch, Busila, Younger. BVSC–MAFC 10–4, BVSC–Szentes 8–7 (2–1, 2–1, 
2–3, 2–2), a szentesi gólszerzık: Araczki, Éles 2-2, Balogh, Szabó L., Szabó Z. Szeged–
MAFC 27–5 (6–2, 7–2, 9–0, 5–1), a szegedi gólszerzık: Kayes 6, Molnár T. 4, Kiss Cs., 
Juhász Zs., Younger 3-3, Palotás, Varga P., Komlósi 2-2, Somogyi, Vindisch. Szentes–
MAFC 14–5 (2–2, 1–2, 5–0, 6–1), a szentesi gólszerzık: Éles 7, Szabó Z., Németh 2-2, 
Balogh, Araczki, Józsa. Szeged–BVSC 18–12 (4–0, 3–4, 7–4, 4–4), a szegedi gólszerzık: 
Younger 5, Kiss Cs. 4, Komlósi, Molnár T. 2-2, Somogyi, Kayes, Vindisch, Varga P., 
Juhász Zs. A csoport végeredménye: 1. Szeged 9, 2. BVSC 6, 3. Szentes 3, 4. MAFC 0 
ponttal.  

A�favorit Szeged Beton félgızzel játszva is rendkívül magabiztosan szerezte meg a 
csoportgyızelmet.  
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