
 

Vízilabdagálát rendeznek Szentesen 

Augusztus 22-én minden a vízilabdáról szól majd Szentesen. Felidézik a legendás 
meccseket, a legnagyobb sikereket, és gálamérkızésen az egykori sztárok, 
kedvencek is újra medencébe szállnak. 

Vízilabda – Szentes – Szeretem. Ez a jelmondata az 
augusztus 22-én (vasárnap) a Kurca-parti városban 
rendezendı egész napos vízilabdaünnepnek. A 
program 10 órakor startol a ligeti uszodában – 
párhuzamosan fut az önkormányzat családi napjával –
, s a résztvevık a helyi pólósok „kultikus helyén", az 
úgynevezett „brőgben", a meleg vizes medencében 
találkoznak. A gyerekeknek, az utánpótlás 
képviselıinek játékos vetélkedıket (például: 5-ös 
dobóverseny, partról kapuba rúgni a labdát) 
rendeznek. Ebéd után, 13 órától filmmúzeum 
keretében nézhetik meg az ifjabbak a régi legendás 
meccseket, és lesz élménybeszámoló (14 óra) az MNK- és a BEK-gyızelem 
fıszereplıivel – mondta el érdeklıdésünkre Bocskay István, a Szentesi VK elnökségi 
tagja. 
 
Ha nem lenne az egykori sztárokat felvonultató (kezdés: 16.30) gálameccs, 
valószínőleg a férfi vízilabdások lábszépségversenye lenne a nap fénypontja. A 
zsőriben természetesen a lánykollégák kapnak helyet. A vízi csillagok találkozóján – 
az eddigi egyeztetések alapján – újra medencébe száll Horváth Csaba, Beleon Zsolt, 
Tóth László (a fiúk jelenlegi trénere), Pellei Csaba, Berki András, Halápi János, 
Szénászky „Zsiga" János, Szénászky Zsolt, Dömsödi József, Vass Sándor, Juhász Zsolt, 
Komlósi Péter, Eke Andrea, Szremkó Krisztina, Vincze Edit, Justin Viktória, Horváth 
Tamás, Melkuhn Tibor és Sprock Tibor. És csatlakoznak hozzájuk az 
utánpótláscsapatok edzıi. Az egykori kedvencek közül többen külföldrıl (Svájc, 
Németország), illetve családjukkal, szeretteikkel érkeznek, a lényeg – ahogy Bocskay 
fogalmazott –, hogy a hagyományteremtı szándékkal életre hívott eseményen 
mindenki jól érezze magát, és a fıszerepet a vízilabda játssza. 
 
Ez a parti lesz Torday Árpád és Döbrössy Viktor búcsúmérkızése, ekkor köszön el 
tılük a klub.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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