
Jelszó: indulás! 

Szeptember elsı hétvégéjén, illetve hétfıjén indul a futsal NB I, amelyben a 
Legrand-MetalCom- Szentessel is találkozhatunk. 

Lezárultak a nevezések, kialakult a futsal NB I mezınye 
– és abban megtalálhatjuk a jól ismert csapatok 
(Aramis, Csömör, Üllı FC Csı-Montage, Gödöllı-
Fortuna, Gyır, Berettyóújfalu, FTC) és néhány új 
(Borsod Volán, Gyöngyös, Dunavarsány) mellett a 
Legrand-MetalCom-Szentest is. A sorsoláskor Makra 
Zoltán, a Legrand-MetalCom elnöke azt kérte, hogy 
csapata mindig hétfın játszhasson. 
 
– Érthetı szakmai okokból két csapat ragaszkodott a 
pénteki rendezéshez: a Berettyóújfalu és az Aramis, de 
mindkettı hajlandóságot mutatott a kompromisszumra. 
Nekünk azért fontos a hétfı, mert átmenetileg támaszkodnunk kell azokra, akik 
nagypályán is pályára lépnek. Az utánpótlásunk rendben van, illetve rendben lesz, de 
ahhoz még idı kell, hogy rutint szerezzenek a tehetséges fiatalok – mondta az elnök, 
aki még hozzátette: a szponzorációs háttér tavalyi szintő, amelyben fontos szerepe 
van a névadó Legrand és MetalCom mellett a Biochip Kft.-nek. Szerencsi István 
szakosztályvezetı így foglalta össze a keret alakulását: – Úgy tőnik, egyelıre csak a 
kapus Kovács Krisztián nem tudja vállalni a játékot, helyette Bíró Mihályt sikerült 
visszacsábítani. Szarka Zoltán Békéscsabán futsalozott, míg az U21-es csapatunkból 
öten, Török Márk, Nemes Zsolt, Locskai József, Polyák Csaba és Béry István állandó 
tagjai a felnıtt keretnek. 
 

 
Az elsı bajnokit szeptember 7-én (hétfı), 20 órától Gyırben a Dunatakarék ellen 
játssza a Szentes, mégpedig a hírek szerint a Sport Tv jóvoltából élı közvetítéssel. A 
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Varga R. (kékben) harcosságára nagy szükség lesz.  
Fotó: Karnok Csaba
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  
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második fordulós szabadnap után szeptember 21-én (hétfı), 20 órától a Gödöllı 
érkezik a dr. Papp László Sportcsarnokba.  
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