
Tíz év után kupagyıztes a Szentes 

A Theodora nıi vízilabda magyar kupa Csongrád megyei döntıjében a Hungerit 
MetalCom-Szentes 4–5-rıl fordítva 6–5-re legyızte a Taylor&Nash Universitas 
Szegedet. A Kurca-partiak tíz év után hódították el ismét a trófeát. 

Bekövetkezett, amire Csongrád megyében csak titkon 
számítottak a pólóbarátok. Nevezetesen az, hogy a 
Szınyi úti uszodában megrendezett nıi vízilabda 
Theodora magyar kupa döntıjét a megye két 
reprezentánsa, a Hungerit MetalCom-Szentes és 
Taylor&Nash Universitas Szeged vívja. 
 
Az esélyeket illetıen megoszlottak a vélemények, 
volt, aki a Kurca-, más a Tisza-partiaknak adott több 
esélyt. A szezonban az mk-döntıig háromszor mérték 
össze tudásukat a szomszédvárak együttesei: az 
októberi, szegedi felkészülési viadalon 7–7-re 
végeztek egymással, a magyarkupa-csoportmeccsen a Szentes 6–5-re nyert Szegeden, 
a bajnokin pedig 13–12-re gyızött. Ebbıl a szempontból Gyıri Eszterék felé billent a 
mérleg nyelve, csakhogy azzal is számolniuk kellett, hogy fáradtabban csobbantak a 
vízbe, ugyanis csütörtökön az Egerrel játszottak bajnoki rangadót, pénteken az 
esélyesebb Dunaújvárost gyızték le az mk-elıdöntıben, tegnap pedig jött a finálé. A 
Szeged pihentebb lehetett, Miklósék szerdán fürdıztek egyet a Héraklész II. ellen, és 
pénteken a BVSC sem tőnt leküzdhetetlen akadálynak. 
 
Ahogy azt már megszokhatták a drukkerek, a tegnapi kupafinálé is óriási csatát 
hozott. Egyik fél sem vezetett két góllal, vagy döntetlenre álltak, vagy pedig csak egy 
gól volt a különbség. 1–0-nál, majd 2–1-nél a Szentesnél volt az elıny, aztán 3–2-re 
már a Szeged ment, utána 4–3-ra a Szentes fordított, majd négy perccel a vége elıtt 
5–4-re ismét a Tisza-partiak vittek. Mégsem az övék lett a kupa, mert Brávik Fruzsina 
elıbb egyenlített, 73 másodperccel a vége elıtt pedig Kotova megszerezte a Szentes 
gyıztes találatát. Tíz év után lett a Hungerit ismét kupagyıztes! A Szegednek is kijár 
a dicséret, a Tisza-partiak fennállásuk legnagyobb sikerét érték el. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Kettesek párbaja. A mérkızés végén a kék sapkás szentesi Gyıri Eszter örülhetett a kupának, Árkossynak és a 
Szegednek az ezüstérem jutott. Fotó: Nemzeti Sport

Godova Gábor: – Egyenrangú ellenfelei voltunk a Szentesnek, amelynek sikeréhez 
gratulálok. Jól védekeztünk, és talán nyerhettünk is volna, ha a végén sikerül 
értékesíteni a helyzeteinket. 
 
Zantleitner Krisztina: – Nagyon boldogok vagyunk, 10 év után sikerült ismét 
elhódítanunk a magyar kupát. Az pedig külön örömmel tölt el, hogy a hajrában 
tudtunk fordítani. 
 
Taylor&Nash Universitas Szeged–Hungerit MetalCom-Szentes 5–6 (2–2, 1–1, 1–1, 1–
2) 
Theodora nıi vízilabda magyarkupa-döntı. Budapest, 400 nézı. Vezette: Székely B., 
Bátori. 
Taylor&Nash Universitas Szeged: VARGA Z. – Dalmády Sz., DALMÁDY P. 1, DRÁVUCZ 
3, TÓTH I., Hegedős, Tóth P. Csere: Árkossy 1, Miklós, Kuczora, Lengyel Dominika. 
Edzı: Godova Gábor. 
Hungerit MetalCom-Szentes: JANKOVICS – Gyıri, Hevesi, BRÁVIK 2, Miskolczi 1, 
KOTOVA 2, GÉMES 1. Csere: Sipos, Takács O., Magarijama. Edzı: Zantleitner 
Krisztina. 
Gól – emberelınybıl: 9/2, ill. 9/4. 
Ötméteresbıl: 1/1, ill. 2/1.  
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