
Vásárhelyen fogadja a görög Patraszt a Hungerit-
MetalCom  

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi vízilabdacsapatára szombaton 18 órakor 
fontos találkozó vár a vásárhelyi Gyarmati Dezsı Sportuszodában. Zantleitner 
Krisztina vezetıedzı tanítványai a görög Patrasszal mérkıznek, a tét a LEN-
kupában a legjobb 4 közé jutás. 

A Hungerit-MetalCom Szentes nıi vízilabdásainak 
legújabb LEN-kupa-riválisa, a görög Nautical Union 
Patrasz információink szerint busszal érkezik hellén 
földrıl, és ma déltájban ér szállásához, a 
négycsillagos vásárhelyi Best Western Hotel Ginkgo 
Sashoz. A görögök nem debütálók az európai 
kupaporondon, a 2009/2010-es sorozatban az 
elıdöntıig jutottak a LEN-ben, ott a Yugra Khanty- 
Mansi állta útjukat: az oroszok idegenben 11–10-re 
kikaptak, a visszavágón 14–9-re nyertek, s simán 
jutottak tovább. Emlékeztetıül: a vásárhelyi 
csoportkörben a Szentes 12–10-re verte a Yugrát. 
 
A Nautical Union Patrasz családi „vállalkozásnak" is tekinthetı – tudtuk meg Beleon 
Zsolttól (képünkön), a Szentesi VK klubigazgatójától –, hiszen a keretben három 
Maneta-lány található, Maria, Sofia és Olga, míg az egyesület elnökhelyettese a papa, 
Krisztosz Manetosz. Most „csak" hárman képviselik a famíliát: Maria, Sofia és 
Krisztosz. Testvérpárt alkot Ljubisa és Marko Meckics, a menedzser és a másodedzı, 
míg a szakmai munkáért Lammos Anasztazopoulosz felel. Általában két-három 
ausztrál idegenlégióssal szállnak medencébe, a legnagyobb ász, a szintén auszi 
gólfelelıs, Allison Rebecca Yan Ommen. Kettınél, háromnál kevesebbszer nem talál a 
hálóba. Jó hír viszont, hogy kapus poszton sebezhetık – távolról is bátran lehet 
bombázni –, itt szerényebb képességő pólósok találhatók a 13-as keretben. 
 
Essék szó a mieinkrıl is. A Hungerit-MetalCom Szentesnek balszerencsésen, rosszul 
sikerült a fıpróba: az egri bajnokin hiába egyenlítettek Kövér-Kis két találatával 9–7-
rıl 9–9-re, majd ık támadhattak, de Miskolczi lövése kimaradt és 1(!) másodperccel a 
vége elıtt a ZF-Eger Antal Dóra révén 12 méterrıl, ejtésbıl megszerezte a gyıztes 
gólt.  
 
– Bízunk a színházi babonában, abban, hogy a rossz fıpróbát jó elıadás követi – 
közölte Beleon. – A klubvezetés álma, vágya a gyızelem, méghozzá minél nagyobb 
gólkülönbséggel. Amit Fortuna Egerben elvett tılünk, bízom benne, hogy Patraszban – 
amennyiben szükség lesz rá – a második meccsen visszaadja. 
 
A sípot a vásárhelyi negyeddöntın a német Klaus-Uwe Lehn és az olasz Alessandro 
Severo fújja, az ellenır pedig az olimpiai bajnok – még jugoszláv színekben 1984-ben, 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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Los Angelesben – horvát Milivoj Bebic. Jegyek a helyszínen 1200 forintos egységáron 
vásárolhatók. 

Kapcsolódó cikkek 
Mestersége címere: pólóedzı 
Hungerit-MetalCom Szentes: megvalósult a taktika 
Hungerit-MetalCom Szentes: hibátlan produkció 
LEN-kupa: bravúros Hungerit-gyızelem a hollandok ellen 
LEN-kupa: a Szentes legyızte a West Londont 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

´az´ meg Szeged! - 
polgárpukkasztó plakát a Kölcsey 
utcában

Szegedi egyetemisták, akik a kártyából élnek

18 év alatt tilos lesz bulizni este 10 után?

hirdetés    

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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