
Junior-világbajnokot igazolt a Szentesi VK 

A Kalo-Méh CS&K Szentesi VK OB I-es férfi vízilabdacsapata junior világbajnokkal 
erısített: januártól április végéig Szabó Botond a Kurca-parti együttes tagja. 

A Honvédban nevelkedett, azzal bajnokságot is 
nyerı, majd pályafutását az Újpestben és az olasz 
Lazióban folytató jobbszélsı, balkezes pólós, Szabó 
Botond (24) elıször tavaly nyáron került képbe a 
Kalo-Méh CS&K Szentesi VK OB I-es 
vízilabdacsapatánál. Dömsödi József elnökségi tag, a 
Szentesi Vízisportért 2006 Alapítvány elnökének 
ajánlata kecsegtetı volt, de akkor még a görög 
élvonalban szereplı, stabil középcsapatnak számító 
Chaniát választotta. 
 
– Decemberig minden rendben ment, akkor azonban a 
válság begyőrőzött a sportágba – mesélte Botond. – Egyesületünket a felhalmozódott 
tartozások, kifizetetlen közüzemi számlák miatt padlóra küldte, 
az uszodában is kikapcsolták már a villanyt. Ezért karácsonykor 
hazajöttem, és alig telt el pár nap, már csengett a telefonom, 
keresett Szentesrıl Dömsödi József, aki elmondta: igényt 
tartanának a játékomra. 
 
A téli idıszakban, a szünetben elvileg tiltott az átigazolás, 
Szabó Botond esete azonban kivétel, ı már nyáron is szerepelt a 
Szentes, vagyis a hazai élvonal rajtlistáján. A klub ajánlata 
korrekt volt, megegyeztek, ennek értelmében a 2007-ben Los 
Angelesben junior világbajnoki címet nyert pólós január 1-jétıl 
április 30-áig, az utolsó bajnoki mérkızésig a Kalo-Méh CS&K 
együttesét erısíti. 
 
– Szeretném játékommal segíteni a Szentest a minél jobb eredmény elérésében. A 
folytatás? Májusban, júniusban egyeztetünk, elképzelhetı, hogy maradok, de az is, 
hogy ismét külföldön folytatom pályafutásomat – mondta Szabó. 

Kapcsolódó cikkek 

Eb-lázban: Baksáéknak, Tataiéknak és Takácséknak drukkolhatunk hétfıtıl 
Gundl hazatért Szentesre 
Takács és Keszthelyi is utazhat az Eb-re 
Keszthelyiék megnyerték a Thetisz-kupát 
Weszelovszky, a szentesi gólvágó 
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Szabó Botond. Fotó: 
DM/DV

A rovat legfrissebb cikkei 

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M1-esen Börcsnél

A nyitóoldal témái 

Mától felpörögnek a gázórák
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Próbaidıs rendır okozott és szenvedett balesetet Beleden
Halálos baleset az M7-es autópályán: félpályás útlezárás

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

hirdetés 
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