
Weszelovszky, a szentesi gólvágó 

A férfi vízilabda OB I ıszi szezonját 8. helyen befejezı Kalo-Méh CS&K Szentesben 
játszó Weszelovszky László 31 találattal vezeti a góllövılistát. A szegedi neveléső 
pólós egyszer még szeretne játszani szülıvárosa csapatában. 

A nyáron igencsak meglepte azzal a közvéleményt 
Weszelovszky László, hogy a Szentes csapatába 
igazolt. Abba a gárdába, amely az elızı 
pontvadászatot a 11., még éppen bennmaradó helyen 
zárta. 
 
– Elsısorban a család miatt döntöttem úgy – 
magyarázta a 30 éves gólvadász. – A feleségem, 
Evelyn és a lányaim, a 2 éves Kyra, valamint a 11 
hónappal fiatalabb Myra Szegeden élnek, közel 
akartam lenni hozzájuk. Mivel az A-Híd Szeged Beton 
nem hívott, kézenfekvı megoldásnak tőnt a 
Szentesbe történı igazolásom. Nem bántam meg, jól érzem magam, élvezem a 
játékot. 
 
A Kalo-Méh CS&K Szentes vezetése sem bánta meg „Wesze" szerzıdtetését, csapata 
legjobbjaként sokat tett azért, hogy együttese a 8. helyen zárja az ıszt. A Kurca-
parti gárda 97 szerzett góljából 31-et dobott, majdnem minden harmadik szentesi 
találatot ı jegyez.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Senki nem foghatja rám, hogy önzı lennék, ha valamelyik társam jobb helyzetben 
volt, mint én, habozás nélkül passzoltam – fogalmazott a közel 3 gólos meccsátlaggal 
rendelkezı vízilabdás. – Öt találatig egyszer sem jutottam el, ellenben négyig 
többször is. Annak külön örülök, hogy olyan csapatok ellen voltam ennyiszer 
eredményes, mint az Eger, a Vasas, a Honvéd. De még mielıtt megkérdezné, nincs 
kedvenc gólom, az a lényeg, hogy a labda így vagy úgy, de áthaladjon a képzeletbeli 
gólvonalon. Bevallom, nem közömbös számomra, hogy 2001 után megint gólkirály 
legyek, de még egyszer hangsúlyozom, csak ezért nem pufogtatom el összevissza a 
labdát. És azt is fontosnak tartom megjegyezni, elsı a csapatérdek, nem az a lényeg, 
hogy én gólkirály legyek, hanem az, hogy a csapat az elsı nyolc között végezzen. 
 
Weszelovszky László szentesi szerzıdése az évad végéig szól. A hogyan továbbról a 
következıket mondta:– Az sem elképzelhetetlen, hogy hosszabbítok, de az sem, hogy 
távozom. Szeretnék minél jobb csapatban játszani, annak örülnék a legjobban, ha az 
a gárda az A-Híd Szeged Beton lenne. 
 
A legeredményesebbek 
 
Az OB I góllövılistáját a Szeged, a Fradi, az Eger, az olasz Camogli egykori, a Szentes 
jelenlegi játékosa, Weszelovszky László 31 találattal vezeti. Az élmezıny további 
tagjai, 30: Szivós Márton (Honvéd). 27: Varga Tamás (Debrecen). 26: Borsós Endre 
(BVSC). 21: Gór-Nagy Miklós (Honvéd), Vámos Márton (Vasas). 20: Kiss Gergely 
(Vasas), Paján Viktor, Czigány Károly (mindkettı FTC), Hangay Róbert (Pécs). 19: 
Molnár Tamás (Szeged), Miho Boskovic, Katonás Gergely (mindkettı Vasas), Benczur 
Márton (OSC). 

Kapcsolódó cikkek 

Eb-lázban: Baksáéknak, Tataiéknak és Takácséknak drukkolhatunk hétfıtıl 
Gundl hazatért Szentesre 

Visszavágyik. Weszelovszky László egyszer még játszana a Betonban.  
Fotó: Karnok Csaba 
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Szremkó Krisztina: nincs hiányérzetem 
Keszthelyi Rita minden álma: kijutni az olimpiára 
LEN-kupa: hosszabbítás után elıdöntıs a Szentes 

A rovat legfrissebb cikkei 

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M1-esen Börcsnél

Próbaidıs rendır okozott és szenvedett balesetet Beleden

A nyitóoldal témái 

Mától felpörögnek a gázórák

Halálos baleset az M7-es autópályán: félpályás útlezárás

Az osztrákok szerint a magyar és az olasz problémák miatt 
minısítették le Ausztriát

hirdetés 

3 nap, 2 éjszaka két 
fı részére 35.990 
Ft-ért 
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