
Edzések, labda nélkül - idegenben kezdenek a 
Bodrogi Bau Szentes 

A Bodrogi Bau Szentesi VK OB I-es férfi vízilabdásai a fıvárosban kezdik a 
bajnokságot: pénteken az FTC, szombaton a Honvéd vendégeként. A Kurca 
partján a kiesés elkerülése, erıs középcsapat kialakítása a cél. 

Harmadik hete, hogy Szentesen csak úszóedzéseket 
tarthattak – 25 méteres medencében – a nıi és férfi 
vízilabdások. Elıször a sátorbontás és -állítás, majd a 
klórszennyezés akadályozta a szakmai munkát. A 
labdás, „játékos" tréningekkel Szegedre és 
Vásárhelyre számőzettek a gárdák. Tóth László, a 
Bodrogi Bau OB I-es férficsapatának edzıje elmondta: 
nem akar kifogásokat, mentségeket keresni, de az 
uszodai viszonyok zavarták a nyugodt felkészülést. 
 
A közös munkát július végén, augusztus elején kezdte 
a keret, amely Balogh Zoltánnal (Cegléd), Józsa 
Tiborral, Németh Dániellel (mindkettı Szolnok), Gál Lajossal (hét év kihagyás után 
tért vissza) és a máltai bajnokcsapattól érkezett 19 éves Ryan Sortinóval lett teljes. A 
„veszteséglistára" Jaksa, Zsivanovics, Torday és Szabó T. került. A felkészülési 
idıszakban elıkészületi tornán, edzımérkızéseken vett részt a Bodrogi Bau, de ebbe 
a kategóriába sorolhatjuk a magyarkupa-selejtezıt is, amelyet Szentesen, a ligeti 
uszodában rendeztek, és az elsı tétmeccsei voltak Némethéknek. 
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– Kezd alakulni az a játék, amit elképzeltem, bár a teljesítmény, stílszerően 
fogalmazva, eddig hullámzó volt – mondta Tóth László. – A célkitőzés a biztos 
bennmaradás és egy erıs középcsapat alapjainak a lerakása. A hétvége? Pénteken a 
Fradi és szombaton a Honvéd ellen sem mi vagyunk a találkozó esélyesei, de nem 
feltett kézzel állunk ki a bajnokikra. Tisztes helytállást, fegyelmezett játékot, 
hajtást, küzdést várok a fiúktól; azt, hogy lehetıség szerint megcsinálják azokat a 
figurákat, amelyeket gyakoroltunk, csakis így lehet majd esélyünk a velünk egy 
súlycsoportban lévı együttesek ellen – közölte a szakember. 
 
Bajnoki program 
 
Alapszakasz, 1. forduló, október 29. (péntek), 19 óra: FTC–Bodrogi Bau Szentesi VK; 
2. forduló, október 30. (szombat), 11.30: Honvéd–Szentes; 3. forduló: a Szentesi VK 
szabadnapos; 4. forduló, november 6. (szombat), 19: OSC–Szentes; 5. forduló, 
november 13. (szombat), 18: Szentes–Debrecen; 6. forduló, november 26. (péntek), 
18: Szentes–VasasPlaket; 7. forduló, november 27. (szombat), 18: Szeged Beton VE–
Szentes; 8. forduló, december 4. (szombat), 18: Szentes–Újpest; 9. forduló, 
december 8. (szerda), 18: Szentes–Eger; 10. forduló, december 11. (szombat), 18: 
Szentes–Pécs; 11. forduló, december 18. (szombat), 18: ASI–Szentes; 12. forduló, 
január 15. (szombat), 18: Szentes–BVSC; 13. forduló, január 22. (szombat), 18: 
Szolnok–Szentes. 
 
Kapitányi prognózis 
 
Az együttes egyik legrutinosabb játékosa, a 30 éves kapus, csapatkapitány, Horváth 
Tamás szerint apróságok dönthetnek: – Mi a mezıny második felébe tartozunk, az 
elızetesen odasorolható klubok között kicsi, egy-két gólos a különbség. A pillanatnyi 

A Szentes kerete, álló sor: Nagy Márton,Kadnár Rezsı, Turzai Gábor, Horváth Tamás, Józsa Tibor, Németh 
Dániel, Gál Lajos, Araczki András, Edzı: Tóth László. Guggolnak: Szabó Zoltán, Éles Vilmos, Balogh Zoltán, 

Araczki Endre, Beleon Bence, Ryan Sciortino, Rácz Norbert. Fotó: Frank Yvette
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forma, a koncentráció dönthet a bajnoki pontok sorsáról. Vagyis végezhetünk a 
hetedik, de akár a tizenharmadik helyen is, mi természetesen inkább az elıbbire 
törekszünk. Komoly edzések voltak, akkurátusan gyakoroltuk a figurákat, szerencsés 
esetben nálunk erısebb gárdát is megszoríthatunk.  
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