
Dávid csatája Góliáttal 

A férfiak és a nık vízilabda magyar kupa négyes döntıjének szombaton és 
vasárnap Eger ad otthont. Elıbbiben nincs Csongrád megyei érdekeltség, 
utóbbiban viszont a Hungerit MetalCom-Szentes révén igen. 

Örök, felejthetetlen élmény. Mármint a 2000-es, 
dunaújvárosi nıi póló mk-finálé. A gyengébb nemnek 
akkor rendeztek ilyet elıször, és a tízszeres bajnok, 
BEK-gyıztes Szentes a kupában is csúcsra ért. A jelen 
gárdájának kapitánya, Gyıri Eszter akkor mindössze 
tizennyolc éves volt. 
 
– Emlékszem, nagyon boldogok voltunk, a hazafelé 
vezetı úton megálltunk vacsorázni, pezsgızni – révedt 
a múltba a pólós. – Akkoriban jelenlegi edzınk, dr. 
Tóth Gyula szövetségi kapitány volt, a serleget Pengı 
László szakmai irányítása mellett szereztük meg. 
 
Azóta nem tudnak ilyen sikerrel büszkélkedni. Ugyan a négyes döntıbe számos 
alkalommal beverekedték magukat, de döntızniük nem sikerült, meg kellett 
elégedniük a kupabronzzal. 
 

 
A holnap és vasárnap Egerben rendezendı Final Fourban ezúttal is képviselteti magát 
dr. Tóth Gyula alakulata. Anastasya Kotováék a szentesi körbıl jutottak a négyes 
döntıbe. Az UTE-Jégcsillag együttesét 13–5-re, az ASI-t 24–2-re verték Kertes Annáék, 
a csoportfináléban pedig 9–9-re végeztek a világ egyik legjobbjának tartott Domino-
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Gyıri Eszter (2) jó játéka sokat érhet a Szentesnek. 
Fotó: Vidovics Ferenc
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Honvéddal. 
 
– A formánkra nem lehet panasz, a két legerısebb honi csapat, a Domino és a 
Dunaújváros ellen is ikszeltünk a közelmúltban Szentesen – nyilatkozta Gyıri. – A 
kupasorsolást követıen kicsit elkenıdtünk. Tudom, hogy „vaksorsolás" döntött, mégis 
fura... Persze annak ellenére, hogy még véletlenül sem mi vagyunk a favoritok a 
Honvéddal szemben a holnap 14.30-kor kezdıdı elıdöntıben, nem adjuk fel, azon 
leszünk, hogy nagy küzdelemre késztessük a bajnokot. 
 
A rivális erejérıl mindent elárul, hogy az ott szereplıkbıl Horváth Patrícia, Valkai 
Ági, Györe Anett, Kisteleki Dóra, Takács Orsolya és Zantleitner Krisztina benne volt a 
pekingi olimpián negyedik helyen végzett magyar válogatottban.  
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