
Lehmann száraz maradt, remekül helytállt a 
Szentes a bajnok Vasas ellen 

A férfi vízilabda OB I tegnapi, 18. fordulójában a Csongrád megyei csapatok 
hozták a papírformát: a Szeged Beton legyızte az OSC-t, a Bodrogi Bau-Szentes 
pedig kikapott a címvédı Vasastól. 

Nem túlzás, mind tudásban, mind fizikumban, mind 
ügyességben, és természetesen anyagiak terén is 
szakadéknyi különbség tátong a Szeged Beton és az 
OSC között.� Ezt jól mutatta a csapatok ıszi 
összecsapásának eredménye is. A fıvárosban 19–10-re 
nyert a Kásás-legénység, ennek ellenére a tegnap 
ütközet elıtt az egyik betonosnak a kelleténél mégis 
jobban vert a szíve.  
 
Lehmann István volt az „izgulós", de esetében ezen 
nem kell csodálkozni. Hiába pólózik már idıtlen idık 
óta, a tegnapi meccsre úgy készült, mint egy újonc. 
Augusztusában operálták meg a sérült vállát, azóta sem a bajnokságban, sem a 
magyar kupában, sem pedig az Euroligában nem játszott egyetlen percet sem. A 
héten a Szegeden edzıtáborozó kanadaiak ellen próbálkozott meg elıször a játékkal, 
De az csak kétkapus gyakorlás volt, a bajnoki, még ha csak az OSC is az ellenfél, 
teljesen más mőfaj. Az ideális állapottól még elég messze lévı pólós neve 
mindenesetre ott szerepelt a jegyzıkönyvben, már csak azért kellett szorítania, hogy 
a társak úgy játszanak, akkora elınyt szerezzenek, hogy Kásás edzı lehetıvé tegye 
számára a visszatérést. 
 

MUNKATÁRSUNKTÓL - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP

2011.02.18. 20:48

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

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: 4Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2204364



 
Ennek megfelelıen indult a mérkızés, szők hat perc alatt elhúzott a  
Beton 3–0-ra. Várták a drukkerek a gólparádét, a kiütéses szegedi gyızelmet, ehhez 
képest az OSC felzárkózott 4–3-ra, de forduláskor is csak három gól volt közte, 6–3. 
Látva kedvenceik rengeteg pontatlan lövését, kihagyott ötméteresét, védekezésben 
elkövetett hibáit, a drukkerek kénytelenek voltak azt leszőrni, a hazaiak nem vettek 
túlságosan komolyan a találkozót, a koncentráció hagyott bıven kívánnivalót maga 
után... Csak a gyızelemmel járó három pont begyőjtésével lehettek elégedettek a 
hazaiak, a többit jobb ha  
elfelejtik. Lehmann száraz maradt... 
 
A Betonnal ellentétben a Bodrogi Bau-Szentes viszont kitett magáért, a címvédı 
Vasas tisztes vereséget szenvedett csak.� 
 
Szeged Beton–OSC 14–9 (4–2, 2–1, 4–4, 4–2) 
Vodafone férfi vízilabda OB I, 18. forduló. Újszegedi sportuszoda, 200 nézı. Vezette: 
Horváth Cs., Madarasi. 
Szeged: Baksa – Juhász Zs., KISS CS. 4, Busila, Kayes, Török 1, SOMOGYI 3. Csere: 
Younger 1, MOLNÁR T. 3, Vindisch, Varga P. 1. Edzı: Kásás Zoltán. 
OSC: ÁTS – Benczur 1, Kökény, Zentai 1, MAKLÁRI 4, Balla, Tiba. Csere: Kiss Gy. 
1,�Cseh, Herczeg, SZENTESI 2. Edzı: Bíró Attila. 
Gól – emberelınybıl: 10/7, ill. 9/6. 
Ötméteresbıl: 2/1, ill. –. 
 

Szeged Beton-OSC 14-9. Fotó: Karnok Csaba (galéria)

Kásás Zoltán: – Annyit gyakoroltunk, dolgoztunk a héten, ebbıl szinte semmit sem 
láttam viszont. Felháborító, hogy egy-két játékos nem tartja be a megbeszélt 
taktikát. 
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Vasas–Bodrogi Bau-Szentes 14–10 (4–2, 1–4, 5–2, 4–2) 
Vodafone férfi vízilabda OB I, 18. forduló. Budapest, Komjádi uszoda, 200 nézı. 
Vezette: Marjay, Birri. 
Vasas: Jónás – Decker Á. 1, Boskovic 2, KATONÁS 2, Powers, KISS G. 4, KOVÁCS R. 5. 
Csere: Vörös, Vámos, Hına, Steinmetz B., Takács, Fülöp. Edzı: Földi László. 
Szentes: HORVÁTH – JÓZSA, Turzai 2, Araczki 1, NÉMETH 2, Balogh, Szabó Z. 2. 
Csere: Nacsev, Nagy M. 1, Beleon, SZABÓ L. 2. Edzı: Tóth László. 
Gól – emberelınybıl: 9/4, ill. 9/2.  
Ötméteresbıl: 4/3, ill. –.  
 

Szeged Beton-OSC 14-9. Fotó: Karnok Csaba (galéria)

Tóth László: – Végig fegyelmezetten, türelmesen, jól pólóztunk. Aminek nagyon 
örülök, hogy támadásban is kitettünk magunkért. Egy ilyen meccs után sajnálhatjuk, 
a balul sikerült OSC és a Debrecen elleni mérkızésünket. 

Kapcsolódó cikkek 
Szentesi vereség Debrecenben 
A félidıig bírta a Bodrogi Bau Debrecenben 
Bodrogi Bau: három dobott gól és vereség 
Kellenek a pontok a Bodrogi Baunak 
Szentes: így ki lehet kapni  

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Népszerő az ingyenes parkoló - az 
SZKT nem mondja meg, hogy 
változott a parkolóbérlet eladás

60 milliós csodaautó Kecskeméten - fotókkal
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Gyurcsány: Vége a harmadik magyar köztársaságnak

hirdetés    

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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