
 

Szentes: indulás a LEN-kupában 

Az egyik névadó szponzor, a Hungerit Zrt. éttermében ünnepelte a bajnoki 
ezüstöt a szentesi nıi vízilabdacsapat. Az eseményen írták alá a klub és a 
Generali-Providencia Biztosító Zrt. közötti egy évre szóló szponzori szerzıdést. 

A Hungerit MetalCom-Szentesi VK OB I-es nıi 
vízilabdásai az utóbbi 5 év legnagyobb sikerét érték 
el a bajnoki ezüstéremmel. Ezt az egyik névadó, a 
Hungerit éttermében tartott összejövetellel, ebéddel 
is megünnepelték, amelyen az anyagi háttér még 
biztosabbá vált. Az eseményen írtak alá támogatói 
szerzıdést a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-vel, 
amely a következı szezonban 2,3 millió forinttal 
segíti a csapatot. 
 
– Számunkra fontos a sport, az egészséges életmód – 
közölte a biztosítótársaság képviseletében az 
okmányt aláíró Gyapay Eszter marketingszakértı – ezt segíthetik a sikeres sportágak, 
együttesek, az abban szereplı játékosok, példaképek. Ilyen hazánkban a vízilabda, 
Szentesen pedig a nıi póló, ezért örömmel álltunk az ezüstérmes csapat mellé. 
Pillanatnyilag egy évre köteleztük el magunkat, de hosszú távú kapcsolatban 
gondolkozunk. 
 
Magyar József, a Hungerit egyik tulajdonosa, vezérigazgatója a gratuláció, a komoly 
szakmai munka értékelése után bejelentette: a szponzorok az éves támogatáson felül 
biztosítják a gárdának a LEN- kupában való indulás költségeit. – Az sem okoz majd 
problémát, ha a fináléig jutnak a lányok... – jegyezte meg Magyar József. 
 
A tervekrıl a klub elnökhelyettese, Molnár Zoltán érdeklıdésünkre elmondta: – A 
csapat gerince együtt marad, az edzı, Zantleitner Krisztina is folytatja a megkezdett 
munkát. Elképzelhetı, hogy egy játékosunk külföldön folytatja pályafutását, nekünk 
is vannak kiszemeltjeink, valamint a fiatalokat is szeretnénk – az eredményesség 
megtartása mellett – még jobban beépíteni a csapatba. Az igazolásokkal kapcsolatban 
neveket csak két-három hét múlva mondhatok, addigra eldıl minden – közölte az 
elnökhelyettes.  
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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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