
Hungerit: gyızelem és vereség 

Szentes. A szentesi Széchenyi ligeti uszoda adott otthont tegnap a négy nıi 
vízilabda-élcsapatnak (Hungerit, Újváros, BVSC, Eger) rendezett olimpiai kupa 
elsı fordulójának.  

Legjobban a Dunaújvárosi Fıiskola produkált, két 
sikerrel, legyızve a házigazda Kurca-partiakat és a 
két vereséget begyőjtı Egert. A Szentes és a BVSC 
egy-egy gyızelmet és vereséget könyvelhetett el. 
Egyik gárdában sem szerepeltek a válogatottak, 
viszont érdekesség, hogy a hazaiaknál bemutatkozott 
a felnıtt csapatban a legendás tréner, dr. Tóth Gyula 
unokája, a még serdülıkorú Tóth Csenge. 
 
– Mindegyik csapat sok fiatalt szerepeltetett, a mi két 
meccsünk pedig szorosan alakult. Az elsın még 
óvatosabb, a másodikon már bátrabb támadójátékot 
produkáltunk – mondta Zantleitner Krisztina, a Szentes trénere. 
 
A végére még egy pólós hír: Merész Andrásszövetségi kapitánytól megtudtuk, a 
szőkítést követıen a Szentesbıl Takács Orsolya és Keszthelyi Rita maradt tagja a 
trieszti olimpiai kvalifikációs tornára készülı nıiválogatott-keretnek, Kövér-Kis Réka 
kikerült. 
 
Az olimpiai kupa eredményei: Dunaújváros–Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK 11–10, 
a szentesi gólszerzık: Kotova 3, Miskolczi, Kádár 2-2, Gyıri, Hevesi, Gémes 1-1, Eger–
BVSC 9–12, Dunaújváros–Eger 14–13, BVSC–Hungerit-UniBauÉpszer Szentesi VK 9–12, a 
szentesi gólszerzık: Miskolczi 4, Kádár 3, Rácz, Gémes 2-2, Hevesi. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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