
Gyızni mentek Patraszba: háromgólos elınyben a 
Hungerit 

Háromgólos elınyrıl várhatja a mai visszavágót Hungerit-MetalCom Szentes a 
görög Patrasz elleni nıi vízilabda LEN-kupa- negyeddöntıben. A Zantleitner-
lányoknak összejöhet a továbbjutás. 

A Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi 
vízilabdacsapata a LEN-kupa-negyeddöntı elsı 
meccsén, Vásárhelyen 15–12-re verte a görög 
Nautical Union Patraszt. A visszavágót az utolsó 
információ szerint ma 20.30-kor rendezik hellénföld 
negyedik legnagyobb városá- ban. Beleon Zsolt, a 
Szentesi VK klubigazgatója közölte: ık is a LEN-
honlapról értesültek a legújabb idıpontról, a 
görögökkel ugyanis képtelenség kommunikálni – ezt 
jelezték az európai szövetségnek –, még az is 
bizonytalan volt, küldenek-e a csapat elé a 
repülıtérre buszt – ez kötelességük –, s mikor 
tréningezhet a találkozó helyszínén az együttes. A LEN-fıpróba jól sikerült: remek 
védekezéssel és az elsı két negyedben hatékony támadójátékkal Kotováék 8–7-re 
verték bajnokin a Szegedet. 
 
A Hungerit tegnap délben repült el Görögországba, és a fogbántalmakkal küszködı 
japán Magarijama Shino helyett Bakos Anna tartott a kerettel. A sportvezetı még 
elmondta: amennyiben csapatuk tudásának megfelelıen teljesít, nem lehet gond a 
továbbjutás, bár biztos benne, a házigazdák minden támogatást, segítséget 
megkapnak. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  
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Utóbbi megállapítással a Hungerit-MetalCom egyik kiválósága, Gyıri Eszter is 
egyetértett, majd folytatta:  
 
– Nem a megszerzett háromgólos elınnyel foglalkozunk, nem számolgatunk, 
kalkulálunk, gyızni megyünk Görögországba, mert szeretnénk bejutni a legjobb négy 
közé – közölte még az elutazás elıtt. – Alaposan kielemeztük az elsı találkozót, az 
biztos, hogy a védekezésre jobban oda kell figyelnünk. Egész héten azt gyakoroltuk, 
normál helyzetben, valamint emberhátrányban – ebbıl biztos lesz bıven... – miként 
védekezzünk, ez lehet a kulcsa az összecsapásnak. Mi dönthet a javunkra? Jobb fizikai 
állapotban vagyunk, hosszabb a kispadunk, és egyéni képességek terén is nálunk az 
elıny, tehát csapatként is felül kell múlnunk ıket – összegzett Gyıri. 
 
Jó hír a csapatnak, hogy a szentesi B közép, azaz a Köménymag is útra kelt, a csoport 
egy kisbuszt bérelve indult tegnap délelıtt a lányok után – tudtuk meg Bocskay István 
elnökségi tagtól. 

Kapcsolódó cikkek 

Ismét egy gól döntött a megyei vízilabda rangadón 
LENdületben a Szentes 
Kupacsata: ma 18 órakor Hungerit-MetalCom Szentes-Patrasz 
Hungerit-MetalCom: sikeres elıadásra készülnek 
Mestersége címere: pólóedzı 

A szentesieknek ennyire összehangolt védekezésre lesz szükségük a továbbjutáshoz.  
Fotó: Vidovics Ferenc

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Isten hozott a nyolcaddöntıben: 
Pick Szeged-Valladolid 30-25
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Megnyerte az ehetit?

Ezen a napon: 163 éve jelent meg a Kommunista kiáltvány

hirdetés    

Legalább ezt vegye 
be! Vásároljon 1000 
mg-s C Vitamint 
1400Ft helyett 399 
Ft-ért! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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