
LEN-kupa: bizakodnak a szentesi BEK-
gyıztesek 

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi vízilabdacsapata ma az angol West London 
Penguin ellen kezdi a vásárhelyi Gyarmati Dezsı Sportuszodában rendezendı LEN-
kupa-selejtezıt. Az 1993-as BEK-gyıztes gárda két tagja, Vincze Edit és Huff 
Zsuzsanna is szurkol a lányoknak, és bízik a továbbjutásban. 

– Valószínőleg a szombati, a holland Leiden elleni 
mérkızésen ott drukkolhatok a családdal a lelátón – 
mondta az egyszeres BEK-gyıztes és háromszoros 
édesanya, Vincze Edit (45), az 1993-as Hungerit 
csapatkapitánya, aki ma óvónıként dolgozik. A fiúk 
közül Tamás (16) és Máté (13) követve a családi 
hagyományokat már vízilabdázik, a legifjabb, 
Benedek (8) még csak úszik. A férj, Rébeli-Szabó 
Tamás és az após, Rébeli-Szabó József is pólózott. 
Edit elmondta: nagyon erıs csoportba került a 
Szentes, de nemzetközi szinten nincsenek könnyő 
ellenfelek. Az orosz és holland rivális közül utóbbi 
tőnik verhetınek, de hozzátette: ı mindig utált ellenük játszani. Döntı lesz a 
technikai tudás, a gyorsaság, az improvizációs kézség. Bízik benne, hogy a lányok 
sikerrel veszik az akadályt. 
 
– Ha megjavítják „rakoncátlankodó" gépkocsinkat, akkor el tudok menni a 
mérkızésekre – közölte a legendás, BEK-gyıztes csapat kapusa, Huff Zsuzsanna (47), 
aki Csongrádon él férjével, tanít és neveli fiát, a 17 éves Szabolcs Zsombort. Szerinte 
is a hollandokat lehetne elkapni. Ha kellı alázattal, mindig a maximális 
teljesítményre törekedve pólóznak a lányok, nem lehet baj – mondta ez egykori 
kiváló hálóır, aki nem titkolta: nagyon szurkol a csapatnak, és bízik a 
továbbjutásban, mert ez a siker a nıi szakág presztízsének is sokat jelentene. 
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Ma 17.30-kor a holland ZVL Leiden és az orosz Yugra Khanty-Mansi játssza az elsı 
mérkızést Vásárhelyen, a Gyarmati Dezsı Sportuszodában, majd a hivatalos 
nyitóünnepség (18.45) után 19 órakor száll medencébe a Hungerit-MetalCom Szentesi 
VK az angol West London Penguin ellen. 
 
– Elsı meccsünkön magabiztos szentesi gyızelmet várok, bár az angolok mindent 
megtesznek azért, hogy klub- és válogatottszinten is fejlıdjenek, és a 2012-es 
londoni olimpiára ütıképes együttesük legyen. A négy gárda közül a „pingvinek" a 
legszerényebb képességőek. A selejtezı egészét tekintve is optimista vagyok: bízom a 
lányokban, az elvégzett munkában, vagyis a 8 közé jutásban – mondta Molnár Zoltán, 
a Szentesi VK elnöke. 
 
A riválisok 
 
A ZVL Leiden nyolc mérkızésbıl hetet megnyerve jelenleg a 2. helyen áll hazája 
bajnokságában, csak a listavezetıtıl kaptak ki. Érdekesség, hogy van két 
testvérpárjuk, Toesja és Noeki Klein, valamint Mieke és Jantien Cabout. A West 
London Penguin igazi nemzetközi alakulat, magyar kapussal (Menczinger Melinda) és 
edzıvel (Kis Balázs), dél-afrikai (Tasja Botha), olasz (Chiara Palazo) és holland (Sonja 
van der Lans) mezınyjátékossal. A Yugra Khanty-Mansi vezeti hazája bajnokságát, és 
a Szenteshez hasonlóan nıi tréner, Tatjana Petrova irányítja a szakmai munkát. A 
2009/2010-es LEN-sorozatban csak egy vereséget szenvedtek, a döntıben a görög 
Ethnikosztól. 
 
Jegyek az utánpótlásnak 
 
Napijegyek 1200 forintos egységáron Szentesen, a klubnál, valamint Vásárhelyen, a 
Gyarmati Dezsı Sportuszoda pénztáránál vásárolhatók. Beleon Zsolt, a Szentesi VK 

Zantleitner Krisztina vezetıedzı a gyıztes taktikát is átbeszélte a csapattal. 
Frank Yvette
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klubigazgatója elmondta: korlátozott számban a szentesi és a vásárhelyi 
utánpótlásnak is biztosítanak ingyenbelépıt, hogy a fiatalok megtekinthessék az 
összecsapásokat.  
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