
Aranykapuban a Szentes 

A bajnoki döntı második meccsét játssza ma 18 órakor a ligeti uszodában a 
Hungerit-MetalCom Szentesi VK OB I-es nıi vízilabdacsapata. A lányoktól az 
egykori klasszisok – Sipos, Szremkó és Huff – is gyızelmet várnak. 

Sipos Edit tíz bajnoki címet nyert, ebbıl nyolcat a 
Szentessel, kettıt a Dunaújvárossal, ennél többet nıi 
vízilabdás nem szerzett. 
 
– Szeretnék ott lenni a találkozón, és drukkolni a 
lányoknak, bár a helyzetem furcsa, mert mindkét 
klub színeiben szép sikereket értem el – mondta az 
egykori klasszis. – Óriási érzés bajnokságot nyerni, és 
részese lehettem az eddigi utolsó szentesi diadalnak, 
az 1999/2000-es szezonban.  
Az nagyszerő együttes volt, dr. Tóth Gyula 
pályafutásom legjobb edzıje, rengeteget tanultam 
tıle, szakmai és emberi szempontból egyaránt. Úgy látom, hasonló a kapcsolat a 
jelenlegi csapat és Zantleitner Krisztina között. 
 
Sipos még elmondta: alap a hatékony védekezés jó kapusteljesítménnyel 
(Gyöngyössyre és Jankovicsra is számíthatnak a társak), a támadások befejezése 
pedig olyan kiválóságokra vár, mint Brávik, Takács, Kövér-Kis és Miskolczi. 
 
Szremkó Krisztina nyakába hétszer akasztottak ob-aranyat, és most is részese lehet a 
diadalnak, hazai mérkızéseken a vezetıedzı Zantleitner Krisztina munkáját segíti. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Úgy kell vízilabdáznunk, ahogy tudunk, az elég lehet az újabb gyızelemhez és 
összesítésben a 2–0-s vezetéshez. Meccsrıl meccsre egyre jobb, összeforrottabb a 
gárda, jöttek az eredmények is. Az újvárosi siker sem volt véletlen. Vereség esetén 
sem kell elkeseredni, hosszú a sorozat, öt mérkızésig is tarthat, javíthatunk. Ma 
nehezebb bajnokságot nyerni, mint a mi idınkben, sokat fejlıdött a sportág, 
kiegyensúlyozottabb a mezıny, több a jó csapat, a kiemelkedı játékos. 
 
A jelenleg Csongrádon élı legendás kapus, Huff Zsuzsanna 1983-ban alapító tagja volt 
a szentesi nıi pólónak, s 1996-ig hat bajnokságot nyert.  
 
– Nagy önbizalmat ad az idegenbeli gyızelem, ebbıl kell meríteni és koncentráltan 
pólózni. Hazai környezetben szentesi gyızelmet várok, kemény meccseken edzıdött 
a gárda. Szeretnék ott lenni a finálén, hogy szurkolhassak a lányoknak. Biztos vagyok 
benne, zsúfolásig megtelik a lelátó – kell a biztatás! 
 
Az eddigi bajnokok 
 
A nıi vízilabda eddigi bajnokcsapatai, 1984 és 1985: Vasas, 1986: BVSC, 1987: 
Szentes, 1988 és 1989: BVSC, 1990: Szentes, 1991: BVSC, 1992: Szentes, 1993: BVSC, 
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 és 2000: Szentes, 2001, 2002, 2003, 2004 és 2005: 
Dunaújváros, 2006, 2007 és 2008: Domino-BHSE, 2009 és 2010: Dunaújváros. 

Kapcsolódó cikkek 

Szerdától az aranycsatára készül a Hungerit-MetalCom 
Dömsödi József a póló megszállottja  
Ismét egy gól döntött a megyei vízilabda rangadón 
Hungerit-Taylor&Nash: pólórangadó Szentesen 
Szentes: így ki lehet kapni  

Szremkó Krisztina .  
Fotó: Tésik Attila 
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Idén is túléljük a nyarat!

A piac bejáratánál végzett önkielégítést a román férfi

50 helyett 142 km/órával repesztett - márciusi 
sebességrekordok

hirdetés    

Görögország 
elérhetı árakon! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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