
A Kurca-partiak bronzéremmel zártak 

Hiába számított a találkozó esélyesének a pontvadászatban listavezetı Hungerit 
MetalCom-Szentes a Dunaújváros elleni nıi vízilabda kupaelıdöntıben, a bajnoki 
címvédı háromgólos hátrányból fordított. A Kurca-partiak bronzéremmel zártak. 

A nyáron gyengült a Dunaújváros, a Szentes viszont 
erısödött, emiatt a szakemberek inkább az utóbbit 
tartotta a kupaelıdöntı esélyesének. 
Egy darabig úgy is tőnt, jó jósnak bizonyultak, mert 
ugyan Kotova és Gyıri találatára Szőcs és Keszthelyi 
gyorsan válaszolt, de a második negyed elsı percének 
végén már 5–2-re vezetett a Szentes. Addig 
eredményesek voltak a hungerites átlövések, akkor még 
nem zavarta a Kurca-partiakat az újvárosiak 
letámadásos emberhátrány játéka. 
Nem úgy a folytatásban, hiszen nagy fordulatot vett a 
meccs. Még a legbiztosabb helyzetekben is 
megremegtek a szentesi kezek, hiába harcolt ki Takács jó néhány fórt, azok rendre ki 
is maradtak. Mindent elmond a statisztika: amíg Hevesiék az elınyök mindössze tíz 
(tízbıl egyet...), addig a dunaújvárosiak nyolcvan százalékát (ötbıl négyet) váltották 
gólra. 
 
Mivel a harmadik helyért nem rendeznek vasárnap mérkızést, a szentesiek rögtön a 
találkozót követıen meg is kapták a bronzérmet. Pedig az aranyért utaztak a Szınyi 
útra... 
 

 
Beleon Zsolt, a szentesiek klubigazgatója: – A komplettebb Dunaújváros a meccs 
második felében meggyızıbb, higgadtabb volt nálunk, megérdemelte a fináléba 
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Kotova három gólja is kevés volt 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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jutást. Sajnos a mieink egyéni hibák sokaságát követték el. 
 
Hungerit MetalCom-Szentes–Dunaújváros 8–9 (4–2, 1–3, 1–3, 2–1) 
 
Nıi vízilabda magyar kupa, elıdöntı. Budapest, Szınyi úti uszoda, 250 nézı. Vezette: 
Kun, Bátori. 
Szentes: Jankovics – Gyıri 3, Hevesi 1, TAKÁCS O. 1, Kotova 3, Kövér-Kiss, Tóth A. 
Csere: Miskolczi, Árkosy, Tiszai, Pengı N. Edzı: Zantleitner Krisztina. 
Dunaújváros: Kasó – Menczinger K., KESZTHELYI 5, SZŐCS 2, Berta, Huszka 1, Poszkoli 
1. Csere: Ács, Kovács D., Benkı T. Edzı: Mihók Attila. 
Gól – emberelınybıl: 10/1, ill. 5/4. Ötméteresbıl: –, ill. 1/1.  
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