
Komoly gondok a Szentesi Vízilabda Klubnál 

Súlyos anyagi gondokkal küzd a Szentesi Vízilabda Klub, ami elsısorban a 
tervezett, de elmaradt bevételek miatt sújtja az egyesületet – tudtuk meg Molnár 
Zoltán klubelnöktıl.  

Kalkuláltak például – tavasztól, de legkésıbb nyártól 
–, a cégek, vállalkozások által felajánlható társasági 
adó 70 százalékkal, ami a tavaly elfogadott törvény 
szerint az öt kiemelt sportág elsı és másodosztályú 
csapatainak finanszírozására fordítható. Ebben az 
ügyben mintegy 25 céggel tárgyaltak, és több millió 
forint átutalására kaptak ígéretet. 
Erre most már – ki tudja, meddig – nem 
számíthatnak, az Európai Unió jóváhagyása ugyanis 
még hiányzik.  
 
Az elmúlt héten a krízis miatt elnökségi ülést 
tartottak: – Január 1-jéig visszamenıleg átlagosan 20 százalékkal csökkentettük az OB 
I-es férfi vízilabdások fizetését, a klubnál, a különbözı csapatoknál dolgozó edzıkét 
pedig különbözı mértékben. Ezek a megszorítások, amelyek terveink szerint 
ideiglenesek, nem érintik a több tıkeerıs névadó szponzorral – Hungerit, MetalCom – 
rendelkezı nıi együttest. Annyiban azért ık is megérzik a szőkösebb anyagiakat, a 
„nadrágszíjszorítást", hogy a LEN-kupa negyeddöntıjének visszavágójára a legszőkebb 
delegáció, 13 játékos, Zantleitner Krisztina vezetıedzı, segítıje Sóti Lajos és egy 
tolmács utazik – közölte Molnár Zoltán. 
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Taylor&Nash, Hungerit: hibátlan hétvégi mérleg 
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Nıi vízilabda: bajnokverésre készül a Szentes 
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

4 milliárdos hitel - könnyebb 
lakáshozjutás

Szijjártó: a jövı héten mutatja be a kormány a strukturális 
reformokat

Kérdések és válaszok Szegedrıl 

hirdetés    
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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