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Firenzébe utaznak kétkapuzni
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
2009.01.22. 16:00

A Hungerit MetalCom-Szentes nıi pólócsapata a legutóbbi két bajnokságban
egyaránt negyedik lett. Idén mindenképpen fel akar kapaszkodni a dobogóra, és a
cél érdekében mindent elkövet a lehetı legjobb felkészülés érdekében.
A téli szünetet követıen két hete kezdte meg a
felkészülést a Hungerit MetalCom-Szentes nıi
pólócsapata. Dr. Tóth Gyula mesteredzı napi három
foglalkozást vezényel.
– Nem mondhatok rosszat a lányokra, a kıkemény
munka ellenére mindent zokszó nélkül,
lelkiismeretesen elvégeznek – dicsérte tanítványait a
tréner.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

Nemcsak a bajnokság februári folytatására (az
alapszakasz befejezı három fordulójában Gyıriék 7-én
Egerbe utaznak, 9-én a magyar utánpótlás-válogatottat fogadják, 11-én pedig a
Szınyi úton a BVSC-vel csapnak össze) kell erıt győjteni, formába lendülni, hanem
már a jövı hétre.
– Szombaton buszra szállunk, és meg sem állunk Firenzéig – mondta a neves
szakember. – A világ egyik legszebb városában a földkerekség talán legjobb
klubcsapatával, a Fiorentina Waterpolo Giottival négy napon át, hétfıtıl csütörtökig
hétszer kétkapuzunk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egykori tanítványaim közül
Stieber Mercédesz és Drávucz Rita is oszlopos tagja ennek a szupergárdának. Edzıjük,
a 70-es évek hatalmas klasszisa, Gianni De Magistris örömmel vette, hogy vendégül
láthatnak bennünket.

Tóth Gyula Olaszországban teszteli a csapatát.
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Tudni kell, Olaszországban nem úgy van, mint nálunk, hogy az élcsapatok ingyen
használhatják a létesítményeket, ott bizony zsebbe kell nyúlni. Nyilván nem állnak
rosszul anyagilag, számunkra mégis megtiszteltetés, hajlandóak fizetni annak
érdekében, hogy velünk játsszanak. A firenzei meccsekkel nem ér véget az itáliai
programunk, hazafelé jövet még a helyi bajnokság jelenlegi harmadikjával, a
Padovával is megmérkızünk.
Arany Ausztráliából
Tegnaptól teljes kerettel készül a Szentes. A Kurca-parti gárda két játékosával,
Kertes Annával és Pengı Nikolettel képviseltette magát abban az ifiválogatottban,
amely Sydney-ben vett részt az V. ausztrál ifjúsági olimpiai fesztiválon. A viadalon a
magyar lányok Ausztráliával vívták a döntıt, és Merész András edzı alakulata
hatalmas csatában, hosszabbítás után 10–9-re gyızött.
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