
Bravúros szentesi férfi pólógyızelem - 
Weszelovszky gólja döntött 

Bravúros gyızelmet aratott a férfi Vodafone OB I-ben a Bodrogi Bau CS&K Szentesi 
VK együttese az FTC ellen. Lukács Dénes fiai 10-9-re nyertek. 

Bodrogi Bau CS&K Szentesi VK-FTC 10-9 (0-3, 2-0, 
5-1, 3-5) 
Vodafone férfi vízilabda OB I, Szentes, 300 nézı. 
Vezette: Füzesi, Fekete. 
Gólszerzık: Weszelovszky 3, Tóth P. 2, Szabó Z. 2, 
Lázár, Szıke, Németh, ill., Sántvay 3, Kincses 2, 
Czigány 2, Deutsch, Sánta. 
 
Az elsı negyedben alaposan meglepte a fıvárosi zöld-
fehér alakulat a hazaiakat, akik ezalatt a nyolc perc 
alatt talán nem is lıttek kapura, kaptak viszont 
három gólt. A második negyedben már nagyobb 
sebességi fokozaton üzemelt a Szentes, és kettıt lefaragott hátrányából. A 
nagyszünetben az egyesület oklevéllel köszöntötte a 20 évvel ezelıtt az OB I-ben 
ezüstérmet nyert szentesi csapatot, amelynek dr. Tóth Gyula volt a mestere. 
A maiak is kedvet kaphattak az ünnepléshez, mert a harmadik nyolc percben csak egy 
csapat volt a medencében: a Szentes, ezt az etapot 5-1-re nyerték, 7-4-re 
fordítottak. 
Az utolsó nyolc percben 9-5-nél már azt hihették a lelkes szentesi drukkerek, hogy 
zsebben a meccs és a három pont, de a Fradi - hathatós bírói támogatással, 
egyfolytában kapták az elınyöket -, talpra állt, és egyenlített, 9-9. A találkozó sorsát 
19 másodperccel a vége elıtt szerzett góljával, Weszelovszky László döntötte el, így 
a Szentes 10-9-re nyert a rangadót. 
 

IMRE PÉTER
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Lukács Dénes: - Igazi alsó házi rangadót, színvonalas meccset játszottunk, az 
döntött a javunkra, hogy nálunk játszott a mezıny egyetlen klasszis játékosa, 
Weszelovszky László. 
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Elıvárosi vonatokat is indít a GYSEV

Szent Jakab utak: találkozó Pannonhalmán - fotók

Újabb milliárdos áfacsalás: szökni próbált a bőnszervezet 
feje

Ki kell fizetnie a pénztárosait a Tesco-nak
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