
 
 

Nıi vízilabda kupa Hódmezıvásárhelyen 
Dátum: Január 22, szombat, 00:14:11 

Téma: Sport 
 

Pénteken délután fél hatkor kezdıdött a LEN nıi vízilabda kupa 
második selejtezıköre a hódmezıvásárhelyi Gyarmati Dezsı 
Sportuszodában. A selejtezı mérkızéseken négy ország egy-egy 
csapata méri össze tudását, ezek a csapatok: a magyar Hungerit-
MetalCom Szentesi Vízilabda Klub, az angol West London Penguin, 
a holland ZVL Leiden és az orosz Ugra Khanty-Mansisysk.  

 
 
Az esemény megnyitóján Szirbik Imre, Szentes polgármestere, Fekete Ferenc, 
Hódmezıvásárhely önkormányzati képviselıje, a sportbizottság tagja és Molnár Zoltán, a 
Szentesi Vízilabda Klub elnöke köszöntötte a megjelenteket. A nyitóbeszédeket Kálnai 
András fordította a külföldi csapatok számára. 

Molnár Zoltán köszöntötte a megjelent csapatokat és vezetıiket, valamint külön üdvözölte 
Manfred Vatert, az Európai Vízilabda Szövetség delegáltját. Szirbik Imre szintén üdvözölte a 
megjelenteket, valamint köszönetét fejezte ki Hódmezıvásárhely Önkormányzatának, hogy 
ingyen rendelkezésre bocsátotta az uszodát, a szentesi rendezı csapat részére. Valamint 
elmondta, ha a két város összefog, nagy eredmények születhetnek. Fekete Ferenc beszédében 
szintén kiemelte a két város közti összefogást, továbbá reményét fejezte ki, hogy 
Hódmezıvásárhely hírnevét a külföldi sportolók is továbbviszik.  

Az esemény elsı mérkızése a fél hatkor kezdıdı holland-orosz összecsapás volt, a roppant 
szoros küzdelmet izgulva szemlélte végig a közönség. A mérkızés utolsó percében az orosz 
csapat számára még volt lehetıség az egyenlítésre, de a holland kapus hárította a gólszerzési 
kísérletet, így a meccs 9:8-as holland gyızelemmel végzıdött.  

Pénteken este hét órakor kezdıdött a magyar szurkolók számára az est fı történése, a 
magyar-angol párviadal. A mérkızéstıl a csapat vezetıi és a szurkolók egyaránt kötelezı 
gyızelmet vártak, mely természetesen nem maradt el.  
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Molnár Zoltán, a Szentesi Vízilabda Klub elnöke elmondta, a csapat összeállításában nincs 
változás a régi felálláshoz képest, viszont örömmel közölte, hogy a betegségbıl felgyógyult 
Takács Orsolya és Kövér Kis Réka már száz százalékos állapotban van, így ık is teljes 
erıbedobással tudják segíteni a csapatot a hétvégén.  

Molnár Zoltán szólt róla, hogy az angolok ellen kötelezı gyızelmet vár, hiszen ık 
rendelkeznek a legkevesebb vízipólós múlttal. Ugyanakkor megemlítette, hogy az angolok 
hatalmas energiát fordítanak rá, hogy a 2012-es olimpiára jó csapatuk legyen, hiszen több 
magyar edzı is dolgozik a szigetországban, így például Kiss Balázs, de az angol nemzeti 
válogatottnak is magyar edzıje van.  

Az elnök elmondta, hogy a továbbjutáshoz két mérkızést zökkenımentesen meg kell 
nyerniük, viszont ı bízik a lányokban, bízik az eddig elvégzett munkában, valamint abban, 
hogy a szentesi és a hódmezıvásárhelyi szurkolók hozzásegítik a csapatot a gyızelemhez.  

Szremkó Krisztina a csapat másodedzıje a promenad.hu-nak elmondta, a csapat felkészülése 
jól sikerült, hiszen januárban már két edzımeccset is játszottak az angol válogatott ellen, 
melyeket meg is nyertek. A pénteki mérkızéstıl kötelezı gyızelmet várt, s remélte, hogy az 
elsı mérkızés gyızelme jó ráhangolódás lesz a szombati és a vasárnapi küzdelmekre. 
Krisztina a másik két csapatról elmondta, hasonlóan jó csapat mindkettı, melyek közül a 
hollandot kicsit már jobban ismerik, hiszen velük már több alkalommal játszottak.  

Sóti Lajos, a Szentesi Vízilabda Klub nıi szakágának technikai vezetıje ismertette 
portálunkkal a csapat összeállítását: Jankovics Eszter, Gyıri Eszter, Hevesi Anita, Sipos 
Dorina, Grábik Fruzsina, Gémes Anett Alexa, Miskolci Ibolya Kitti, Rácz Daniella, Takács 
Orsolya, Kotova Anasztázia, Kövér Kis Réka, Magariajam Sino, Gyöngyösi Anika, edzı: 
Zantleitner Krisztina. A technikai edzı elmondta, a csapat edzıjének szándéka, hogy minden 
lány játékhoz jusson a hétvége meccsei során.  
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A szentesi pólós lányok magabiztosan hozták is a tılük elvárt eredményt, és a meccs mind a 
négy negyedébıl ık kerültek ki gyıztesen: 4:0; 5:1; 2:0; 4:2; így a mérkızés végeredménye 
Magyarország – Anglia 15:3. A kiváló szentesi vízilabdázók már a mérkızés második 
percében kettı nullára vezettek, majd a megítélt ötmétereseket is magabiztosan 
értékesítették. A meccs középsı két negyedében pedig labdaszerzésbıl és kontrákból 
megindulva is szép gólokat szereztek, és kapusuk is szép védéseket mutatott be. A küzdelem 
végére a „hazaiak” kicsit kiengedtek, de végül a negyedik negyedet is hozták, sıt az utolsó 
percben is az ellenfél kapujába juttatták a labdát. A szurkolók végül felállva, vastapssal 
díjazták a csapat nagyszerő eredményét.  

Fábián Norbert Vásárhelyen élı sportrajongó, és több sportág csapatának mérkızéseit is 
nyomon követi. Tíz éve rendszeres szurkolója például a vásárhelyi kosarasoknak, a kézis 
lányok meccsein is szinte mindig kint volt, valamint a vízilabda mérkızésekre is kijár három 
éve. Norbert természetesen a Szentes továbbjutását várja.  

Benczinger László feleségével Budapestrıl érkezezett a sporteseményre és kérdésünkre 
elmondta, hogy az angol csapatnak szurkol, hiszen lányuk, Benczinger Melinda, a Penguin 
csapat kapusa. László azt is elárulta, hogy a magyar vízilabda is nagy szívügye, mivel másik 
lányuk, Kata pedig Dunaújvárosban játszik, sıt ı válogatott is. A Benczinger házaspár 
elárulta, sosem jártak még Vásárhelyen, viszont gyönyörőnek találják az uszodát és 
elismerıen szóltak a városról is.  

Hevesi István Szentesrıl érkezett feleségével, kérdésünkre elmondta, hogy törzsszurkolója a 
csapatnak, így Dunaújvárosba, Budapestre és Egerbe is követték a csapatot küzdelmeik 
során. A házaspár elárulta, különös kötıdés főzi ıket a csapathoz, hiszen lányuk, a tizenkét 
éve vízilabdázó Hevesi Kata is a csapat tagja. İk természetesen a szentesi csapat 
továbbjutását várják.  

Rárósi Ágnes, a Hódmezıvásárhelyi Vízilabda Klub leánycsapatának edzıje arról 
tájékoztatta portálunkat, hogy ifjú tanítványaival érkeztek a mérkızésre. A látogatás legfıbb 
célja az volt, hogy a lányok láthassák, milyen is egy nemzetközi mérkızés – mondta az edzı. 
Ágnes szólt róla, hogy a lány vízilabda még gyerekcipıben jár Vásárhelyen, viszont jövıre 
már szeretne a fiatal csapattal bajnokságban is indulni.  
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Fekete Ferenc Hódmezıvásárhely önkormányzati képviselıje arról tájékoztatta a 
promenad.hu-t, hogy az uszodában zajló eseménysorozat azt igazolja, hogy 2002-3-ban jó 
döntést hozott a képviselıtestület, mikor Hódmezıvásárhelyre megálmodta az uszodát és 
meg is építette. A képviselı elmondta, egy magyar csapat sikere szívmelengetı volna, de 
talán itt még fontosabb, hogy 50.000 fıt számláló városunkba másik három nemzet sportolói 
is ellátogattak, akik hazájukba visszatérve viszik Hódmezıvásárhely jó hírnevét is.  

Fekete Ferenc kérdésünkre elmondta, a Vásárhely és Szentes között megvalósuló 
együttmőködésnek a késıbbiekben is várható még folytatása, és ezt megerısíti a Szirbik 
Imre polgármesterrel folytatott tárgyalása is. Szirbik Imre, Szentes polgármestere a mérkızés 
után úgy nyilatkozott a promenad.hu-nak, hogy a csapat egy kötelezı gyızelmet hozott az 
est folyamán, és bízik benne, hogy ez jó ráhangolódás volt a hétvége másik két meccsére. A 
polgármester reméli, hogy a csapat küzdıszelleme és felkészültsége meghozza majd 
gyümölcsét és a csapat továbbjutóként kerül ki a küzdelmekbıl. Valamint a polgármester 
megköszönte Hódmezıvásárhelynek, hogy a város térítésmentesen ajánlotta fel uszodáját a 
kupa megrendezésére.  

A hétvége párosítása a következı: szombat 17.30 orosz-angol, 19.00 magyar-holland, 
vasárnap 09.30 angol-holland, 11.00 magyar-orosz.  

Erdıs János  
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