
Rangadót nyert és élre állt a Hungerit-MetalCom 
Szentes 

Izgalmas mérkızésen diadalmaskodott (7–6) a Hungerit-MetalCom Szentesi VK nıi 
vízilabdacsapata a bajnoki címvédı Dunaújváros ellen. 

Hungerit-MetalCom Szentesi VK–Dunaújváros 7–6 
(3-2, 1–2, 2–1, 1–1) 
Vodafone OB I, rájátszás az 1–6. helyért, 4. 
forduló.�Szentes, 400 nézı. Vezette: Birri, Vogel.
Szentes: GYÖNGYÖSSY – Gyıri, BRÁVIK 1, Miskolczi, 
TAKÁCS 2, Kotova 1, KÖVÉR-KIS 2. Csere: Hevesi, 
Bakos 1, Gémes, Magariyama. Vezetıedzı: 
Zaintleitner Krisztina. 
Dunaújváros: KASÓ – Menczinger, KESZTHELYI 3, 
PRIMÁSZ 1, Berta, Huszka 1, POSZKOLI 1. Csere: 
Kovács, Kotsidou, Zsámbok, Ács. Vezetıedzı: Mihók 
Attila. 
Emberelıny – gól: 10/2, ill. 9/1. 
Ötméteresbıl: 0, ill. 2/2. 
 
Rangadót nyert a Szentes. Fontos meccset hozott a Vodafone OB I-ben a Kurca-parti 
alakulat, a bajnoki címvédıt, a Dunaújváros Fıiskola gárdáját verte meg Zaintleitner 
Krisztina együttese. 
 
A szentesiek Kotova és Kövér-Kiss góljaival 2–0-ra léptek el, tartották a vezetésüket 
4–2-ig. Ekkor azonban megtorpantak, a vendégek egy megúszás, majd akcióból elıbb 
egyenlítettek, néhány pillanat múlva pedig Keszthelyi révén büntetıbıl átvették a 
vezetést, 4–5. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2203988



 
 
A LEN-kupában menetelı Hungerit nem roppant össze, sıt még nagyobb erıbedobásra 
sarkallta ıket a vendégek vezetése. Takács egyenlített még a harmadik negyedben, 
majd ennek a nyolc percnek a hajrájában Kövér-Kis második gólja után ismét a 
MetalComnál volt az elıny.  
 
Nem mindennapi izgalmakat hozott a negyedik negyed, Huszka akcióból egalizált, 
Brávik zseniális centergólja a végén viszont 3 pontot ért. Ekkor még közel öt perc volt 
hátra a meccsbıl, de Gyöngyössy kapus vezérletével jól zárt a védelem, így sikerült 
megszerezni a nagyon fontos gyızelmet. 
 

Miskolcziék izgalmas mérkızésen verték meg a Dunaújvárost. Fotó:Frank Yvette

Zaintleitner Krisztina: – Sőrő a programunk, így sokat nem tudunk készülni az 
ellenfelünkbıl. Volt erınk és tartásunk, persze akadtak hibák, de most nagyon 
boldog vagyok, remek csapatot sikerült legyıznünk. Különösen teteszett, hogy 
hátrányban sem ijedtünk meg, volt önbizalmunk fordítani.  
 
A bajnokság állása 
 
1.�Szentes�5�3�1�1�42�–�34�10 
2.�Eger�3�3�–�–�30�–�17�9 
3.�Dunaújváros�5�3�–�2�57�–�41�9 
3.�Nagy-Britannia�6�3�–�3�48�–�57�9 
5.�Szeged�4�1�1�2�44�–�56�4 
6.�BVSC�5�–�–�5�47�–�63�0  

Kapcsolódó cikkek 
Nıi vízilabda: bajnokverésre készül a Szentes 
Szentesi vereség Debrecenben 
LENdületben a Szentes 
A félidıig bírta a Bodrogi Bau Debrecenben 
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Bodrogi Bau: három dobott gól és vereség 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Szemét egy hely ez: a 43-as 
mentén 51 tonna szemetet 
győjtöttek!

Fél liter pálinkával indított a román gyilkos

Kétezer cég a százmilliósok adóslistáján

hirdetés    

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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