
Hungerit-MetalCom Szentes: újabb lépés az arany 
felé? 

Szentes - A Hungerit-MetalCom Szentesi VK OB I-es nıi vízilabdacsapata szerdán 
18 órakor hazai környezetben játssza a bajnoki finálé második meccsét. Az elsıt 
megnyerték Kotováék, holnap újabb lépést tehetnek az arany felé. 

– Jaj, szegény Attila, pedig milyen szimpátikus 
fiatalember – mondta a dunaújvárosiak mesterére, 
Mihók Attilára célozva még a bajnoki döntı elsı 
találkozója elıtt Hódi József, a Köménymag szurkolói 
csoport oszlopos tagja. Nem kiabálta el, 12–10-re a 
Kurca-partiak gyıztek. 
 
– Az újvárosi sikernek akkor van értelme és értéke, 
ha hazai pályán is nyerünk – közölte Bocskay István, a 
Szentesi VK elnökségi tagja. – Ehhez az is szükséges, 
hogy a szokatlan és nem túl kedvezı hétközi idıpont 
ellenére minél többen kilátogassanak a meccsre, és 
fantasztikus hangulatot teremtve szurkoljanak a lányoknak. Két jól felkészített, jó 
erıkbıl álló együttes csap össze újra, apróságok dönthetnek, például egy-egy 
negyeden belül a jobb koncentráció. 
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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

név

e-mail cím

OK
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Utoljára az 1999/2000-es szezon végén ünnepeltek Szentesen bajnoki címet, azóta 
hétszer a jelenlegi rivális Dunaújváros, háromszor a Domino-BHSE diadalmaskodott. 
Abból a Kurca-parti gárdából mára Gyıri Eszter maradt „hírmondónak", mint elárulta: 
azt a csapatot nem lehet összehasonlítani a maival, a cél azonban ugyanaz, az arany. 
 
– Szombaton Dunaújvárosban kicsit megilletıdötten kezdtünk, de aztán összeállt a 
védekezésünk, és rögtön a támadásaink is hatékonyabbá váltak – idézte fel a finálé 
elsı összecsapását a kiváló vízilabdás. – A szerdai mérkızésen valószínőleg ık 
készülnek arra a fegyvertényre, bravúrra, amit mi náluk végrehajtottunk, vagyis hogy 
gyızzenek, és ezzel visszaszerezzék a pályaelınyt. Nagyon jól ismerjük egymást, és 
nem hiszem, hogy valami újdonsággal meglephetnek bennünket; a biztonság kedvéért 
azért videóztunk, és alaposan kielemeztük a finálé elsı meccsét. Rajtuk nagyobb a 
teher, mert nemcsak összesítésben, az idegenbeli sikerrel, lélektanilag is nálunk az 
elıny – zárta mondandóját Gyıri Eszter. 
 
A szerdai bajnoki döntıre a belépık a szentesi ligeti uszodában egységesen 300 
forintba kerülnek. 

Kapcsolódó cikkek 
Hungerit-elıny a fináléban 
Újvárosban nyerte meg a döntı elsı meccsét a Hungerit! 
Döntıben a Hungerit-MetalCom Szentes! 
LEN-kupa: nem jutott döntıbe a Hungerit 
A Hungerit-MetalCom egy lépésre a finálétól 

Az elsı meccsen négy gólig jutó Brávik Fruzsina hazai medencében is húzóember lehet.  
Fotó: Schmidt Andrea 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Eltörölné a koldusrendeletet az 
LMP Szegeden
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New Jersey Szegeden, igaz, csak elemként

Lázár: felháborító a hazaárulózás!

hirdetés    

Görögország 
elérhetı árakon! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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