
 

Három és fél milliót kérnek a pólósok 

Szentes - A Szentesi VK 3,5 millió forintos egyszeri támogatást kér az 
önkormányzattól az idei év zavartalan mőködésének – különös tekintettel az OB I-
es férficsapatra – finanszírozására. A képviselı- testület ma dönt az összegrıl. 

A vízilabda Szentes sportja, 1934 óta van jelen a 
városban. Az elmúlt évtizedekben futószalagon 
gyártották a sikereket a pólósok, a nık tíz bajnoki 
címet, BEK-et, a férfiak OB- ezüstöt, magyar kupát 
nyertek, a válogatottal elért diadalok között 
olimpiai, világ- és Európa-bajnoki aranyat találunk. A 
legfrissebb a lányok 2009/2010-es bajnoki ezüstje, 
kupabronza, valamint Miskolczi Kitti idei junior Eb-3. 
helye. A fiúk megmenekültek a kieséstıl, de már két 
éve komoly anyagi gondokkal küzdenek. 
 
A Szentesi VK most 3,5 millió forintos egyszeri 
támogatást kér a várostól. – Az összeg segítségével tudnánk az elkövetkezendı 
hónapokban folyamatosan és zavartalanul mőködtetni az egyesületet, így az OB I-es 
férficsapatot is. Beneveztünk a bajnokságra és kupára, játékosaink készülnek, hogy a 
hagyományokhoz méltó, minél jobb eredményt érjenek el – közölte érdeklıdésünkre 
Molnár Zoltán, a Szentesi VK elnöke. 
 
Igényüket azzal indokolták, hogy a sport, azon belül is a vízilabda jelentıs szerepet 
játszik a település idegenforgalmában. Sok csapat csakis az itteni tornák, valamint 
edzıtáborozási lehetıségek miatt látogat el a Kurca partjára. Idén januártól 
augusztusig többek között Angliából, Ausztráliából, Egyiptomból, Oroszországból, 
Románia, Németország és Szerbia több városából érkeztek vendégek. A klub 
kalkulációja szerint a sportág révén – a szállást, medencebérleti díjat, egyéb 
kiadásokat beleszámítva – évente mintegy 50 millió forintos turisztikai bevételhez jut 
Szentes. Úgy is fogalmazhatunk – ez nem az egyesület megjegyzése –, ebbıl 
szeretnének egy kis „részesedést". 
 
Az összegrıl ma határoz a képviselı-testület. A klubelnök bizakodik, de nem jósol, és 
erre rímelt Rébeli Sz. Tamásnak, a sportbizottság elnökének véleménye, ı sem akart 
esélyt latolgatni a ma délutáni döntés elıtt.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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