
Az év mérkızése elıtt a szentesi pólósok 

A Kalo Méh-Cs&K- Szentesi VK OB I-es férfi vízilabdacsapata ma 18 órától játssza a 
bajnokság számára talán legfontosabb mérkızését: a Ferencváros látogat a ligeti 
uszodába.  

Lukács Dénes, a házigazdák vezetıedzıje közölte: 
úgy készültek, hogy nyerni akarnak, mert ahhoz, hogy 
a céljukat – a legjobb 8 közé jutást – teljesítsék, le 
kell gyızni a zöld-fehéreket. 
 
– Szoros, izgalmas meccsen egy-két gólos sikerben 
bízom, és ebben nagy szerepet játszhatnak 
szurkolóink, akik azt ígérték, telt ház lesz 
szombaton, és fantasztikus hangulatot teremtenek – 
mondta a szakember. – Kulcsszerep hárulhat 
Weszelovszky Lászlóra, aki tavaly még a Fradiban 
pólózot, és biztosan fokozottan bizonyítani akar 
egykori együttese ellen. Valódi értékmérı lesz ez a találkozó az egész csapatnak és 
egyénileg minden játékosnak, az ilyeneken kell jól produkálnia és nyernie egy igazi 
sportembernek. Az eltiltott Araczki Andráson kívül senki sem hiányzik majd a 
keretbıl. 
 
– A 8. hely szempontjából az év mérkızése vár ránk – vette át a szót Dömsödi József 
elnökségi tag, a Szentesi Vízisportért 2006 Alapítvány elnöke –, remélem, a 
góllövılista éllovasa, Weszelovszky gyızelemre vezeti csapatunkat. 
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A rovat legfrissebb cikkei 

Tuti nem bukik le a trafinál! 
Lézerérzékelı és ülésfőtés 
nyerhetı ma az 
Ajándékosztásban!

Nyolcosztályos katolikus gimnázium indul a jövı tanévtıl

Tuti nem bukik le a trafinál! Lézerérzékelı és ülésfőtés 
nyerhetı ma az Ajándékosztásban!

A nyitóoldal témái 

Könnyített nagyrobogós jogsi egy 
délután alatt

İk kaptak idén Prima Primissima Díjat

135 km/órával száguldozott a faluban az X5-ös sofırje - fotó

hirdetés 

Kombinált szauna 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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